
Referat af generalforsamling 2022 – LAF Esbjerg Afdeling, 
 

torsdag den 17. februar 2022, Solbjergvej 19, 6705 Esbjerg Ø. 
 
 

Af 171050/72 Sekretær John Martin Christiansen (Chris)  
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Aflæggelse af årsberetning. 
3. Godkendelse af nye vedtægter. 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse og suppleant. 
7. Valg af revisor og suppleant. 
8. Eventuel. 

 
Dagsorden pkt. 1. 
 

Formand Henning Hein bød velkommen og gik over til valg af dirigent og referent. 
Her blev John Martin Christiansen (Chris) valgt til begge funktioner. 
Chris takkede for valget. Gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af årsberetningen. 
 

Dagsorden pkt. 2. 
 

Formanden nævnte følgende i årsberetning: 
 

Afdelingen har med fane deltaget i markeringen af den 4. maj 2021 i Gravlunden i Esbjerg. 
 

Afdelingen har deltaget i Landsforeningens generalforsamling som på grund af covid-19 var blevet flyttet til den 
20. juni 2021 på Sandholmgård i Birkerød på Sjælland.  
Her deltog Jørn Chr. Jessen og John Martin Christiansen (Chris) som under generalforsamlingen blev 
Æresmedlem af foreningen. 
 

Afdelingen deltog med fane på kajen, da dronningen besøgte Esbjerg på hendes sommertogt den 31. august 2021. 
 

Afdelingen deltog med fane i markeringen af soldaternes flagdag på Esbjergs Torv den 5. september 2021. 
 

Landsforeningen gennemførte med hjælp fra os Luftværnsartilleristens dag den 11. september 2021 i Tønder.   
 

Vi havde onsdag 27. oktober 2021 inviteret medlemmer af de andre soldaterforeninger i Sydvestjylland til 
holdkapskydning på Alslev Skytteforenings indendørs skydebaneanlæg.  
 

Afdelingen deltog med fane i markeringen af afslutningen af 1. verdenskrig i Gravlunden i Esbjerg søndag den 14. 
november 2021.  
 

Lørdag den 4. december 2021 blev landsforeningens 87-års fødselsdag markeret på Hjemmeværnscenter 
Ringkøbing som LAF Midt Vest stod for, her deltog vores fane og Jørn Chr. Jessen og John Martin Christiansen 
(Chris).  
 

Kommende aktiviteter 2022: 
 

Vi er inviteret af Forsvarsbrødrene i Esbjerg til deres  
 

Virksomhedsbesøg.: Kattegatvej – Tidebus. 
 

Vi vil blive kørt ud til Esbjerg nye Busdepot i El-bus, med start fra Veldbækvej 48, 6705 Esbjerg senest kl. 17.50, vi 
kører kl. 1800. 
 

Efter besøget hos tidebus, bliver vi kørt tilbage til Veldbækvej hvor et veldækket ”Forårsbord”; tag selv-bord, står 
klar med: 
 

Vi har onsdag 20. april 2021 inviteret medlemmer af de andre soldaterforeninger i Sydvestjylland til 
holdkapskydning på Alslev Skytteforenings indendørs skydebaneanlæg. Der er opslag i Projektøren nr. 1 - 2022 
 
Alle opfordres til at meddele jeres mail-adresse til vores sekretær John Martin Christiansen (Chris), så vi har 
mulighed for at sende jer vores kommende aktiviteter fremover samt andre informationer, som ikke er nået at 
komme med i Projektøren. 
 
Arsberetningen blev godkendt. 
 

Dagsorden pkt. 3. 
 

Gennemgang af de nye vedtægter. 
De blev godkendt. 
 



Dagsorden pkt. 4. 
 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. 
Som blev godkendt. 
 

Dagsorden pkt. 5. 
 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

Dagsorden pkt. 6. 
 

Følgende var på valg som medlem og suppleant til bestyrelsen: 
 

Formand, Henning Hein 
Sekretær, John Martin Christiansen 
Suppleant til bestyrelsen, Hans Peder Thøgersen  
De blev alle 3 genvalgt. 
 

Dagsorden pkt. 7. 
 

Følgende var på valg som revisor og revisorsuppleant: 
 

Revisor, Jørn Chr. Jessen 
Revisorsuppleant, Palle Thorsen 
De blev begge genvalgt. 
 
Dagsorden pkt. 8. 
 

Der var under punktet en dialog om både det ene og andet. 
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under generalforsamlingen og gav ordet til formanden, som 
takkede dirigenten for en god styring af generalforsamlingen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


