
Referat af LANDSGENERALFORSAMLINGEN 2022 
Afholdt på Hjemmeværnsskolen, Nymindegablejeren, Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel, søndag den 13. marts 
2022. 
Landsgeneralforsamlingen startede kl. 1000, og der var mødt 18 stemmeberettigede medlemmer. 
Landsformand Hans Peter Bach åbnede generalforsamlingen og herefter blev fanen ført ind. Han bød deltagerne 
velkommen og ønskede en god generalforsamling.  
Landsformanden bad forsamlingen rejse sig, mens han læste navnene på de 12 medlemmer, der er gået bort siden 
sidste generalforsamling i 2021. Landsformanden udtalte et: »Ære være Deres minde« efterfulgt af ”et minuts stil-
hed”. 
Herefter startede generalforsamlingen efter dagsordenen. 
 
1. Valg af dirigent og referent. 

Landsnæstformand Jørn Chr. Jessen foreslået som dirigent og Landssekretær Georg Ferdinandsen som referent. 
Begge blev valgt. 
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i PROJEKTØREN nr. 1/2022, og han 
erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. 
 

2. Formanden aflægger årsberetning. 
Formandens beretning. 
Vi fik desværre endnu et mærkeligt år i coronaens tegn, men vi fik dog trods alt gennemført nogle arrangementer. 
Rundt om i landet måtte lokalafdelinger også aflyse nogle af deres, og noget blev gennemført. 
Vi måtte flytte Landsgeneralforsamlingen frem til 20. juni, og under lidt mindre forhold, end vi normalt plejer. Vi 
aflyste for eksempel Formandsmødet. 
Ud over coronaen var vi også ramt af Forsvarets Bygningstjeneste, idet de havde haft vandskade på Høveltegård, 
hvor vi plejer at overnatte. Så i stedet måtte vi, der havde brug for det, overnatte på Birkerød Hotel. I øvrigt et 
udmærket sted, men lidt længere væk. 
Vi havde også et ekstraordinært stort antal restanter. Så vi iværksatte »Operation Restance«. Det store antal var 
en del af flere forskellige ting, som vi prøvede at analysere. Vi havde bl.a. vedlagt indbetalingskortet i Projektøren. 
Derfor var der nogle medlemmer, der havde overset indbetalingskortet. De af vore medlemmer, der får Projektø-
ren på mail, havde overset, at der ved bladet var en vedlagt fil med indbetalingskortet. Der var også lidt problemer 
med adresser, men efter et større detektivarbejde fik vi styr på tingen og talt med mange medlemmer, som vi måtte 
ringe til. Det gav faktisk også mange dejlige oplevelser, men også et stort arbejde. Desværre mistede vi også en del 
medlemmer. 
Jubilardagen i Tønder forløb ganske fint, dog med lidt mindre tilslutning end normalt grundet corona. 
Coronaen drillede selvfølgelig også på Sandholmgård. Men her drillede vejret også, det regnede hele dagen, så hele 
aktiviteten blev afholdt indendørs. Selv Jernløse Hornorkesters underholdning var indendørs. 
Vi fik også afholdt Gubbefrokosten på Sandholmgård. En fin dag med glade mennesker og godt humør. 
LAF var også præsenteret med vore faner på flagdagen; på Sjælland var det i Hillerød og i Jylland var det i Esbjerg 
Årets sidste arrangement var fødselsdags- og julefesten, som i år for første gang blev afholdt i Jylland. Det var 
nemlig LAF Midt/Vest, der stod for festen. Det var en fantastisk flot og god fest, som jeg gerne vil takke Midt/Vest 
for 
Trods corona dog et fornuftigt år med møder med dejlige medlemmer. 
Formanden afsluttede beretningen med at informere om, at Landsbestyrelsen har besluttet, at fødselsdagskort fra 
1. juli kun sendes ved ”runde” og ”halvrunde” fødselsdage, dvs. 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 år. Hermed kan 
der spares porto ved ikke at sende til alle hvert eneste år. Derimod bibeholdes fødselsdagslisterne i hvert nummer 
af »PROJEKTØREN«. Der blev også opfordret til at tilmelde sig hos landsnæstformanden for at modtage fødsels-
dagskort på mail. 
 
Dirigenten satte beretningen til debat. 
Til fødselsdagskort ved ”runde” og ”halvrunde” fødselsdage var der tilslutning til den nye ordning. Der var tilfreds-
hed med, at fødselsdagslisterne i »PROJEKTØREN« bibeholdes. 
Ingen ønskede i øvrigt at stille spørgsmål til beretningen. 
Beretningen var herefter godkendt. 
 
Herefter suspenderede dirigenten generalforsamlingen og gav ordet til landsformanden med henblik på at uddele 
medaljer og hæderstegn. 
Landsformanden indledte med at fortælle om foreningens højeste udmærkelse – Nordstjernen. Herefter oplæste 
han motivationerne for de 2 medlemmer, der i år skulle tildeles Nordstjernen. Landsformanden overrakte Nord-
stjernen til: Landssekretær Georg Ferdinandsen og bestyrelsesmedlem Johnny Larsen. 
LAF hurra blev udbragt for de 2 nye bærere af Nordstjernen. 



 
Herefter genoptog dirigenten generalforsamlingen. 
 

3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab. 

Landskasserer Torben Rasmussen startede med at overholde traditionen med at omdele noget læskende til med-
lemmerne, inden de tørre tal fra regnskaberne skulle gennemgås. Regnskabet var offentliggjort i PROJEKTØREN 
nr. 1/2022. 
Først gennemgik han det samlede LAF regnskab for foreningen. Ingen havde spørgsmål eller kommentarer til 
regnskabet. 
Regnskabet blev sat til debat. 
Henning Hein fremsatte 3 debatoplæg. 
- Opdele kontingentet i 2 dele, selve kontingentet og abonnement på »PROJEKTØREN«. 

Dette gav anledning til debat, hvor flere deltog. Bl.a. blev det anført, at mange medlemmer bruger bladet som 
forbindelsen til foreningen og er glade for at modtage det. Endvidere at en abonnementsordning for »PROJEK-
TØREN« vil indebære, at bladet på sigt mister abonnenter og derefter ikke kan løbe rundt økonomisk. Der var 
blandt mødedeltagerne ikke opbakning til at arbejde videre med den nævnte opdeling. 

- Udgifter til generalforsamlingen var høje set i lyset af betydelig deltagerbetaling. Han spurgte til, om der var 
”gratister”. 
Landskassereren oplyste, at bestyrelsen ikke betaler for deltagelse i generalforsamlingen. 

- Udgifter til bestyrelsesmøder og kørselsgodtgørelse er høje. Han spurgte til, hvem der får kørselspenge og 
hvorfor lokalformænd ikke får det. 
Landskassereren orienterede om de gældende regler. Landsformanden supplerede med, at for mange år afskaf-
fedes kørselspenge til lokalformænd, der i stedet kunne få besluttet hjemme om tilskud til transport ved delta-
gelse i landsgeneralforsamlinger. 

Jens Ove Brink kommenterede med, at man kunne også ”spare sig fattig”. 
Herefter konstaterede dirigenten, og at regnskabet var godkendt. 
 
Fødselsdagsfondens regnskab blev gennemgået. Ingen havde spørgsmål eller bemærkninger. 
Dirigenten konstaterede, at regnskabet var enstemmigt godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen har stillet forslag om uændret kontingent på 250 kr. Godkendt. 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
Ingen forslag fra medlemmer. 
 
6.  Valg af landsformand for 2 år (i lige årstal). 
På valg er landsformand Hans Peter Bach, der modtager genvalg. Genvalgt. 
 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
På valg er landssekretær Georg Ferdinandsen og bestyrelsesmedlem Johnny Larsen, der begge modtager genvalg. 
Genvalgt. 
 
8. Valg af én suppleant til bestyrelsen for 2 år. 
På valg er Kurt Bryhl som ”Anden suppleant”, der modtager genvalg. Genvalgt. 
 
9. Valg af én revisor for 2 år. 
På valg er William Coster, der modtager genvalg. Genvalgt. 
 
10. Valg af en revisorsuppleant for 1 år. 
På valg er Niels Peder Beck Jensen, der modtager genvalg. Genvalgt. 
 
11. Orientering om tid og forventet sted for næste ordinære Landsgeneralforsamling. 
Søndag den 12. marts 2023 på Sandholmgård. 
 
12. Eventuelt. 
 
Bent Marchmann Hansen oplyste, at han mangler en sekretær til lokalafdelingen København-Sjælland. Han modtog 
gerne emner. 
 
Ingen havde derudover noget at fremføre til dette punkt. 
 
Da ikke flere ønskede ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.  



 
Landsformanden takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen. 
Der blev udråbt et LAF hurra for foreningen, hvorefter fanen blev ført ud. 
 
Landsgeneralforsamlingen afsluttet kl. 1105. 
  

 

Som dirigent 

 

Som referent 

 

Jørn Chr. Jessen 

Landsnæstformand, dirigent 

Georg Ferdinandsen 

Landssekretær, referent 

 


