Varde Kasernes Venner
Referat fra generalforsamlingen den 3. marts 2014 kl. 19.00 i Auditorium Nord på Varde Kaserne
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Oberst Birger Mejlholm blev valgt til dirigent, og konstaterede at alle formalia i.f.m. indkaldelse
etc. var overholdt.
Gustav Petersen aflagde beretning for det forgangne år. Beretningen blev godkendt med
applaus.
Bjarne Moos fremlagde det regnskab som Jørgen Svender har udfærdiget. Der var ingen
kommentarer til selve regnskabet. Foreningen har p.t. ca. 70 medlemmer – lidt skuffende, og
målet blev at nå 100 medlemmer inden næste generalforsamling.
Fastlæggelse af kontingent:
o Kontingent fortsætter uændret: 100 kr. for private, og 1.000 kr. for firmaer.
Indkomne forslag:
o Bestyrelsen foreslår vedtægternes §4.2. ændret således, at indkaldelse til
generalforsamling sker via elektroniske media (f.eks. hjemmesiden) og email, frem for
ved annoncering i dagspressen. Tiltaget sker udelukkende for at spare penge til
annoncer. Forslaget blev enstemmigt godkendt og vedtaget.
Valg at bestyrelsesmedlemmer:
o Niels Kristian Hindsig og Lars Hourgaard Puggaard ønsker ikke genvalg.
o Gylling Haahr og Viggo Veje blev – uden modkandidater – indvalgt som nye
bestyrelsesmedlemmer. Tak for det!
Valg af suppleanter:
o Karsten Friis Nielsen (TeknikGruppen), og Ivan Ælmholdt blev valgt. Tak for det.
Valg af revisor:
o Poul Winther-Andersen (fraværende) havde givet tilsagn om at tiltræde som revisor.
Han blev valgt uden modkandidat.
o Der blev ikke valgt revisorsuppleant.
Eventuelt:
o Oprettelses af Facebook siden blev foreslået, idet interessen fra offentligheden mere og
mere sker ad den vej. Budskaberne kommer hurtigt ud, og kendskabet til foreningen vil
derfor øges. Det undersøges hvordan vi kan samarbejde med den bestående facebook
gruppe under samme navn (Varde Kasernes Venner).
o Der ønskes flere arrangementer for VKV – bl.a. til medlemshvervning. F.eks. rundvisning
på kasernen, hvor Birger Mejlholm gerne åbner dørene og viser materiel m.v. for byens
borgere.
o Det blev i samme forbindelse påpeget, at foreningen ikke kun skal være ’i live’ når der
skal opkræves kontingent. Fortæl hvad der sker. Indkald til debatmøder, hvor MP Hans

o

Chr. Thoning også gerne stiller op, sammen med obersten og chefen for Sergentskolen
f.eks.
Foreningens hjemmeside blev demonstreret af Gustav Petersen. Der blev uddelt ros til
Bjarne Oddgaard, Varde Kaserne, for det store arbejde han har lagt i de historiske afsnit
om kasernen.

Efter GF var foreningen vært ved en forfriskning, hvor alle 12 deltagere i GF fik mulighed for at få skyllet
ganen!

Varde, den 3. marts 2014

Bjarne Moos
referent

