
Referat fra generalforsamling LAF Midt Vest Afdeling 
 

Holstebro Soldaterhjem, Kasernevej 1, 7500 Holstebro, den 17. februar 
2022. 
 
Af 190150/70 Formand Svend Erik Larsen 
 
1. Aftenen startede med at vi mødes på soldaterhjemmet kl. 18.00 til fællesspisning. – Der var mødt 9 
    medlemmer op. 
 
2. Selve generalforsamlingen startede efter spisningen, hvor formanden bød velkommen. 
 
3. Årsberetningen blev aflagt af formanden. – Der blev bl.a. snakket om ”Classic Military Show” i Finderup som 
     ikke bliver til noget i år som verden ser ud, der kan ikke skaffes folk nok til at køre det. Vi vil prøve noget  
    andet. 
    Vores julefest/fødselsdagsfest gik over al forventning. 
    Svend arbejder på en tur til Oksbøl Kaserne her i 2022. 
 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab blev godkendt. 
 
5. Der var ingen forslag til behandling. 
 
6. Valg af formand: Svend Erik Larsen - blev genvalgt. 
     Valg af bestyrelsesmedlem Jørgen Bilgrav – blev genvalgt. 
     Valg af bestyrelsesmedlem Simon Muusmann – udtræder af bestyrelsen. 
     Valg af bestyrelsesmedlem Jørgen Villadsen – blev valgt. 
     Valg af bestyrelsesmedlem Ib Mathiasen – blev valgt. 
     Valg af revisor Orla Ankjær Pedersen – blev valgt. 
 
7. Der blev til bestyrelsesmedlem Simon Muusmann overrakt en købmandskurv som tak for hans tid som 
     formand og senere bestyrelsesmedlem. – Tak for din tid i bestyrelsen. 
 

                     
 
Svend Erik Larsen takkede for din store indsats som du har ydet i de mange år her i LAF Midt Vest Afdeling. 
Afdelingen blev oprettet den 22. september 2010, hvor du har været formand i de fleste år indtil jeg overtog posten 
den 16. februar 2018. 
Vi ønsker dig og din familie alt held fremover. 
 
Efter min sidste generalforsamling, som medlem af bestyrelsen i LAF Midt Vest. Fik jeg en kurv, altså sådan en rigtig 
købmands kurv. Som kunne gøre et overflødigt horn til skamme. Dette var for min indsats i LAF, først som formand, 
siden som bestyrelsesmedlem. Det har været fuldstændigt vanvittigt. Havde jeg vist det, var arbejdsindsatsen nok 
blevet forbedret. – Tak for en god tid, til vi ses. – mvh Muusmann. 
 
8. Nyt møde torsdag den 5. maj 2022, kl. 18.00. 
 
9. Eventuelt. – Her blev der snakket om en tur sammen med LAF Midt Øst Afdeling til Rindsholm Kro. – Der blev 
     også snakket om generalforsamling i Nymindegab. 
 
 


