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Referent Tina T. Stoltze 

 

Formanden hilste alle velkommen og bød på kaffe og kage. I forbindelse med formandens 

stillingeskifte til anden myndighed i forsvaret, er det ikke muligt at stille op til genvalg. Så 

bestyrelsen skal konstituere sig efter generalforsamlingen med en ny formand. 

 

Ad dagsordenens pkt. 1. 

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: 

 

Bestyrelsen foreslår Morten G. Larsen som dirigent – VALGT 

 

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet korrekt og dermed 

beslutningsdygtig. 

 

Valg af referent: 

Bestyrelsen foreslår Tina T. Stoltze – VALGT 

 

Valg af stemmetællere: 

Bestyrelsen foreslår Karen Sanden og Lise Dannesbo – VALGT 

 

Ad dagsordenens pkt. 2. 

Formandens beretning. 

 

Formanden fremlagde beretning for 2018 (Vedlagt som bilag 1) 

 

Formandens beregning blev godkendt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 3. 

Fremlæggelse af regnskab ved kasseren.  

 

Kasserens regnskab blev godkendt.(Vedlagt som bilag 2) 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 4. 

Fastsættelse af kontingent for 2019. 

 

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret 150,- årligt. – GODKENDT 

 

Ad dagsordenens pkt. 5. 

Godkendelse af budget for 2019 

 

Kasseren gennemgik budgettet for 2019. – GODKENDT 
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Ad dagsordenens pkt. 6. 

Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer. 

 

På valg er  

Kasseren – Lars Albrektsen genopstiller – VALGT 

Bestyrelsesmedlem – Gudmundur Gudbergsson genopstiller – VALGT 

Bestyrelsesmedlem – Rasmus Frandsen, FH – stiller op – VALGT 

 

Ad dagsordenens pkt. 7. 

Valg af suppleanter 

 

Suppleant 1 – Tommy Christiansen, OSG – stiller op – VALGT 

Suppleant 2 – Majbrit Hagel, A3  - stiller op – VALGT 

Suppleant 3 – Charlotte Pedersen, FAF – stiller op – VALGT 

Suppleant 4 

 

Valg af revisor 

Revisor 1 – Karen Sanden – genopstiller – VALGT 

Revisor 2 – Kirsten S. Jørgensen – genopstiller – VALGT 

 

Suppleant – Lars Dyrskjøt, A2 – stiller op – VALGT 

 

Ad dagsordenens pkt. 8. 

Indkomne forslag. 

 

Der er ikke kommet forslag ind. 

 

Ad dagsordenens pkt. 9. 

Eventuelt. 

 

Majbrit Hagel – flere af kollegaerne i A3 synes ikke at kunne finde information om 

Kimbrerkalven. 

Lars Albrektsen: www.kimbrerkalven.dk  der kan findes meget information om hvad 

personaleforeningen tilbyder, bestyrelsen, priser mm. 

 

Jan Høgh – Har tidligere sendt forslag frem om en skitur/klub. Lars Albrektsen og Jan Høgh 

snakker sammen om fremgangsmåden for at få oprettet en skitur/klub. Jan vil gerne være 

tovholder mm, men vil gerne veje stemningen inden arbejdet går i gang. 

 

Lars Ø. Andersen – såfremt der sidder nogle med ideer til arrangementer så kom endelig med 

det, vi tager gerne imod, men kan selvfølgelig ikke love at alle forslag bliver til noget. 

 

Anne Fiil – Opfordrer til at der støttes op om arrangementer, det er vigtigt at det ikke kun er få 

ildsjæle der driver personaleforeningen, derfor er det nødvendigt at i selv tager handsken op. 

Skriv gerne til info@kimbrerkalven.dk med forslag til arrangementer (men vær selv tovholder) 

forslag til forbedringer på fx hjemmeside mm. 

 

Lars Albrektsen – lad venligst være med at bruge jeres stabs-mail i Personaleforeningen – det 

giver meget støj når/hvis man skifter stabs nr. Brug meget gerne privat mail. 

 

 

http://www.kimbrerkalven.dk/
mailto:info@kimbrerkalven.dk

