
Referat generalforsamling LAF Jylland Midt Øst Afdeling 
 
Af 240457/74 sekretær Johnny Larsen 
 
Vi havde en lidt utraditionel generalforsamling, da vi jo skulle have Jylland Midt/Øst op at køre igen efter at have 
været lukket ned i et par år. Generalforsamlingen blev holdt på veteranhjem Midtjylland i Aarhus. Der var 6 der 
mødte op, heraf deltog landsformanden Hans Peter Bach og landsnæstformanden Jørn Christian Jessen. 
Vi startede med en rundvisning på Veteranhjemmet, og fik fortalt historien om dette. Efter rundvisningen fik vi 
serveret højt belagt smørrebrød, hvor der blev fortalt historier fra soldatertiden. 
 
Herefter gik vi i gang med generalforsamlingen, hvor Jørn Christian Jessen blev valgt som ordfører. Der blev her 
talt om, hvad der forventes af os som bestyrelse, og hvad vi skulle være opmærksomme på og foretage os. Der blev 
her lagt vægt på at få lavet nogen arrangementer, gerne på tværs af afdelingerne. 
 
Vi skulle jo have en ny formand, og havde på forhånd fået foreslået Sven Jensen. Sven ville egentligt gerne være 
formand, men måtte melde fra på grund af problemer med øjnene. Han ville dog gerne være bestyrelsesmedlem. 
Herefter blev Flemming Skindberg foreslået, og han meldte sig til at blive formand, og blev herefter valgt som ny 
formand. 
 
Bestyrelsen kom herefter til at se sådan ud: 
Formand: Flemming Veng Skindberg 525523/62, 
Sekretær: Johnny Larsen 240457/74, 
Bestyrelsesmedlem: Sven Jensen 544678/62, 
Revisor: Jørn Leth-Jensen 544595/62 
 
Efter at vi havde fået valgt en ny bestyrelse, fik vi kaffe og fastelavnsboller. Vi havde herefter lidt hyggeligt samvær, 
hvor vi fortsatte med at tale om afdelingen. Der blev enighed om, at der skulle afholdes bestyrelsesmøde snarest, 
så vi kan finde ud af, hvad vi vil lave af arrangementer. 
 
På bestyrelsens vegne takker jeg for et godt møde, og vi vil samtidig opfordre andre, der kunne tænke sig at deltage 
i bestyrelsen til at melde sig. Vi kan godt bruge lidt flere i bestyrelsen. Ligeledes, hvis man har nogen idéer til 
arrangementer, er man velkommen til at kontakte os. 

 


