Generalforsamling København/Sjællands Afdeling 2020
Ifølge standardvedtægter for København/Sjællands Afdeling under Luftværns-ArtilleriForeningen indkaldes der til ordinær generalforsamling lørdag den 22. februar 2020,
kl. 11.00 på Sandholmgård, Ellebæk vej 11, 3460 Birkerød.
Dagsorden i henhold til vedtægter.
1 Valg af dirigent og referent.
2 Aflæggelse af årsberetning.
3 Fremlæggelse af revideret regnskab.
4 Behandling af indkomne forslag.
(forslag skal indsendes mindst 10 dage før generalforsamling)
5 Valg af bestyrelse og suppleanter.
Formanden modtager genvalg.
Sekretæren modtager genvalg.
6 Valg af revisor og revisorsuppleant.
7 Valg af delegerede til Landsgeneralforsamlingen.
8 Eventuelt.
Til alle dem der tilmelder sig generalforsamlingen vil der være en bid brød samt vand/øl til en pris kr. 0,00.
Tilmelding skal være indsendt 17. februar 2020 til:
Formand Bent Marchmann
Mail: marchmann@hansen.mail.dk

Sekretær Peter Pedersen
Tlf. 40 17 30 85

Referat fra generalforsamling, LAF København/Sjælland
Afdeling, lørdag den 22. februar 2020
1. Valg af dirigent og referent.
Gert Nielsen blev valgt til dirigent og Peter Pedersen som referent.
2. Aflæggelse af årsberetning.
Formanden aflagde beretning og kunne konstatere at et år var gået godt, vi har haft nogle gode
møder og haft flere arrangementer og flere er på bedding i år.
Jeg har medvirket med bestyrelsen til flere LAF arrangementer på landsplan.
Vores generalforsamling på Sandholmgård den 16. februar 2019, regnskaberne blev godkendt.
Så vi har et flot regnskab.
Vi mødtes den 9. maj 2019 til rundvisning på TV 2 Lorry, det var en god dag med 13 deltagere.
Jeg har været til Nordisk Stævne i Norge sammen med Jørn, Georg og Hans Peter.
Luftværnsartilleristens Dag på Sandholmgård, med 32 mand.
Til LAFs fødselsdag i Fiolgade i Helsingør var der 24 deltagere. – Og så har Georg, Peter og jeg
været til KSS 100 års jubilæum på holmen.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Det blev fremlagt og blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Formanden blev genvalgt.
Sekretæren blev genvalgt.
6. Valg af revisor og suppleant.
Begge blev genvalgt.
7. Valg af delegerede til landsgeneralforsamlingen.
Bent og Arne blev valgt.
8. Eventuelt.
Der var en livlig snak frem og tilbage over bordet.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for ro og orden.
Sign. Gert Nielsen
Dirigent

Sign. Peter Pedersen
Referent

