Gardehusarregimentets
Veteran Panser- og Køretøjsforening
22. januar 2018.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018.
1. Generelt.
Jf. foreningens vedtægter, indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling søndag den
25. februar 2018 kl. 16.00 – 17.30. Generalforsamlingen afholdes på Næstved
Hjemmeværnsgård i Kalby Ris-anlægget, Skyttemarksvej 200 i Næstved.
Porten til anlægget vil kun være åben fra kl. 15.30 til 16.00. Kontaktperson er John
Frandsen på mobil: 20 33 80 67.
Vi har fået tilsagn om, at Regimentschefen, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, vil indlede
med en orientering om, hvad der er sket ved regimentet i 2017 og kommende større
aktiviteter i 2018.
1.1. Orientering.
Forud for generalforsamlingen, vil formanden orientere om resultatet af den netop
afsluttede spørgerunde, vedrørende GHRVPK serviceeftersyn 2017. Orienteringen foregår
ligeledes på Næstved Hjemmeværnsgård i Kalby Ris. Der skal ikke foregå nogen
tilmelding. Interesserede skal være på plads kl. 1400 og orienteringen afsluttes kl. 15.30.
2. Dagsorden:
1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår J.H. Tiede).
2. Formandens beretning (er tilgængelig på den lukkede del af hjemmesiden fra d. 12.
februar 2018).
3. Regnskab for 2017 og budget for 2018 (er tilgængelig på den lukkede del af
hjemmesiden fra 22. januar 2018).
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. (Bestyrelsen foreslår et
uændret kontingent på kr. 250,00).
5. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget nogen forslag ud over bestyrelsens.
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant (for to år ad gangen).
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (for et år ad gangen).
8. Eventuelt.
Ad pkt. 2.6 – Indkomne forslag:
Jf. Foreningens vedtægter § 5, Stk. 5: ”skal forslag fremsendes til formanden, så disse er
modtaget senest i uge 1 (januar), så de kan blive medsendt indkaldelsen til
generalforsamlingen”.
Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelser i vedtægterne som nyt § 3. stk.3:
Medlemmer, der ikke efterlever foreningens normer, regler og vedtægter eller på
anden vis kan skade foreningens omdømme, herunder bl.a. manglende fremvisning
af børneattest eller gyldigt kørekort, hvor det er nødvendigt, kan ikke være medlem i
foreningen.
Bestyrelsen foreslår endvidere ændring af § 5. stk.3 og § 7. stk. 1 således:
Nuværende § 5. stk.3:
Generalforsamlingen indvarsles af formanden med mindst én måneds varsel, gennem
udsendelse af skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer via e-mail eller
almindelig post.
Foreslået ændret til:
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Generalforsamlingen indvarsles af formanden med mindst én måneds varsel,
gennem udsendelse af skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer via email og omtales supplerende på foreningens hjemmeside,
Nuværende § 7. stk.1:
Foreningen udgiver umiddelbart efter generalforsamlingen en Årsberetning, der udsendes
til alle medlemmer via e-mail eller almindelig post og omtales supplerende på foreningens
Hjemmeside,
Foreslået ændret til:
Foreningen udgiver umiddelbart efter generalforsamlingen en Årsrapport, der
udsendes til alle medlemmer via e-mail og omtales supplerende på foreningens
hjemmeside.
Ad pkt. 2.7 – Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant:
I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:
 Niels Hartvig Andersen (Er villig til genvalg).
 John Frandsen (Er villig til genvalg).
 Bjarne Rasmussen (Er villig til genvalg).
 Flemming Møller (Er villig til genvalg som suppleant).
 Uden for tur, ønsker Mogens Christensen ikke genvalg som suppleant.
Bestyrelsen foreslår Poul Erik Helmdahl.
Ad pkt. 2.8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
 Revisor Peter Bloch Hansen (er villig til genvalg).
 Revisorsuppleant Lis Hummel (er villig til genvalg).
3. Fælles spisning efter generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen indbydes til fælles spisning, hver der traditionen tro serveres
stegt flæsk med kartofler og persillesovs, hvortil der serveres en øl / vand. Prisen for
middagen er 100,00 kr.
3.1.Betaling/tilmelding for maden.
Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen på MobilePay: 20 64 40 18 (Ole
Villers) eller på konto i Nordea: Registreringsnummer: 2510 kontonummer:
4455612271. Husk at opgive navn og medlemsnummer. Bindende tilmelding til
Ole Villers skal ske senest tirsdag den 06. februar 2018.
3.2. Andet.
 Har du fået en ny adresse, mailadresse eller nyt telefonnummer, så send det straks
til vores kasserer Claus Kjær Madsen på tlf.: 40 40 44 00 eller E-mail:
kasserer@ghrvpk.dk.
 Kun medlemmer, der har betalt det årlige kontingent, har stemmeret.

Med venlig hilsen og på gensyn
Niels Hartvig Andersen
Tlf: 61 31 10 98
E-mail: formand@ghrvpk.dk
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