Danmarks Veteraner
Lokalafdeling Færøerne
Føroyskír Veteranar
Á signabø 27
FO-416 Signabø
Færøerne

13. juni 2020

Mødereferat generalforsamling 2020 - LØRDAG 13. juni 2020 Kl. 18.00
Sted: Hos Poul Martin Jørgensen á signabø 27

Den siddende bestyrelse:
Formand
- Ottar í Funningsstova (OF)
Kasserer
- Helena Av Reyni (HR)
3 Bestyrelsesmedlemmer
Næstformand
- Delmar Tórason (DT)
Sekretær
- Ove Ritter (OR)
Bestyrelsesmedlem
- Heðin Hansson (HH)
1. suppleant
- Niels Boye Christensen (NBC) – Genopstiller
2. suppleant
- Olavur Mørkøre – Genopstiller
1 revisor
- Hanus Lamhauge (HL)
Webmaster
- Poul Martin Jørgensen (PMJ)

Mødets start: Kl. 18.30
Mødet slut: Kl. 20.00
Deltagende medlemmer: 10
Deltagende gæster:
0
Dagsorden:







Velkomst v/formanden
Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger regnskab for indeværende år og budget for det følgende år.
Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Forslaget skal være dateret og underskrevet af
forslagsstilleren.
Valg.
Formand vælges i ulige år (Ottar í Funningsstova ønsker at blive afløst som formand)
Kasserer vælges i lige år.
Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år, 1 i ulige år.
2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.
1 revisor vælges for 2 år i ulige år.





1 revisorsuppleant vælges for 2 år i lige år.
Deltagelse i DK VETS formandsmøde, Holstedbro 19 SEP, 2 M/K
AKOS 2020 samt veteran cafeer fremadrettet (terminer, form, indhold, tovholder mv.)
Eventuelt
- 3 X FO VETS´s deltagelse i Warrior Week i USA SEP 2020
- Afholdelse af Flagdag i Tórshavn (hos Tórshavn kommune) d. 5 SEP 2020’

-------------o------------

Velkomst
Formanden, Ottar í Funningsstova (OF) bød velkommen til denne, 4 formelle generalforsamling
med I alt 10 fremmødte medlemmer. Formanden takkede Poul Martin for en særdeles god
udflugt og middag tidligere på dagen, samt at lægge hus til arrangementet.
Herefter foreslog OF at Ove Ritter (OR) blev valgt til dirigent og referent. Ingen modkandidater.
Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
OR takkede for valget og tilliden som dirigent og referent. OR kunne konstatere at indkaldelsen
til generalforsamlingen var indkaldt med mere end 14 dages varsel jf lokalafdelingens
vedtægter (13 FEB) og herved gyldig.
OR foreslog Delmar Tórasson og Heðin Hanusson som stemmetællere, disse indvilgerede,
uden modkandidater. Ingen brevstemmer var modtaget.
Formandens beretning.
OF aflagde en kort formandsberetning, som indeholdt det sidste periodes aktiviteter, henset til
CV-19 begrænsninger. Beretningen blev godkendt med akklamation.
Kassereren fremlægger regnskab for indeværende år og budget for det følgende år.
Helena Av Reyni (HR) fremlagde regnskabet 2019 for forsamlingen. Bestyrelsen mener ikke at
nødvendigheden er til stede for yderligere ansøgning af midler til drift for 2020. Dog måske
midler til deltagelse i Formands- repræsentantskabsmøde i DK i september.
Kasseren/sekretæren orienterede om ansøgte og tildelte midler fra 2 mio. Kr. puljen og
veterancenteret. Foreningen mangler stadig udbetaling af de tildelte midler (18 TKr.) til
afholdelse af rejseudgifter 3 pax ifm. WW turen til USA.
Efter supplerende spørgsmål, blev regnskabet godkendt med akklamation.
Indkomne forslag.
Forslag skulle være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag
modtaget.

Valg.
Formand vælges i ulige år.
OF genopstiller ikke – Poul Martin Jørgensen blev valgt med akklamation til ny formand
Kasserer vælges i lige år.
HR genopstiller – Helena blev genvalgt valgt med akklamation
Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år,
Næstformand - Delmar Tórasonohn (DT) Genopstiller, genvalgt
Sekretær - Ove Ritter (OR) Genopstiller, genvalgt

……

1 i ulige år.
Bestyrelsesmedlem - Heðin Hansson (HH) Ikke på valg
2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.
1. suppleant
- Olavur Mørkøre – Genopstiller
2. suppleant
- Niels Boye Christensen (NBC) – Genopstiller
1 revisor vælges for 2 år i ulige år.
1 revisor
- Hanus Lamhauge (HL) - Ikke på valg
Webmaster
- Poul Martin Jørgensen (PMJ) Genopstiller
1 revisorsuppleant vælges for 2 år i lige år.
- William Askham – Genopstiller
Bestyrelsen blev valgt/genvalgt på ovennævnte poster.

Eventuelt:
Afholdelse af Flagdag i Tórshavn 5 SEP 2020
OR orienterede retningslinjerne for afholdelse af flagdagen i Danmark, samt at Forsvaret Arktisk Komando vil bidrage. Det blev besluttet at afholdelsen af Flagdagen . 05. september
2020 ved Tórshavnar kommunu(TK) ville være optimalt om TK inviterede alle Færøske
veteraner, ifm indstillingen fra Forsvarsministeren via VETC til alle Færøske komuner.

Veterancafeer fremadrettet
FO VETS ARKOS 2020 blev gennemgået. Ønskelige arrangementer for 2020 blev debatteret
(Familiedag, Go-kart, vandreture). Det blev besluttet at afholdelse af flagdagen skal være det
primære arrangement i 2020. Endelig AKOS er udgivet ifm dette referat.
- AD HOC Veterankaffemund i Lørdage i SMS
- 11. JUL Familiedag ved Berg Hestur (Forældre er tovholdere)
- 05. SEP Flagdagsarrangement Morgenmad, gokart, middag
- 24. OKT FN dag med WW foredrag
- 27. NOV Julebowling
- 04. DEC Julegudstjeneste

Veteranflights med Forsvarets udskiftningsfly
Er stadig en mulighed ifm. med deltagelse i veteranaktiviteter i DK. Ganske få planlagte
flyvninger i 2020, men en mulighed, spørg OR.
Hjemmeside:
En lokal FO VETS hjemmeside på DKVETS side er udarbejdet af Poul Martin som modtager
støtter fra DK VETS. En side som bør vedligeholdes af alle med billeder, reportager mv.

Formandsmøde/repræsentantskabsmøde i Danmark
Det blev besluttet at den nye formanf PMJ og kasseren OR deltager i
Formandsmøde/repræsentantskabsmøde 19 SEP 2020 i Holstedbro kasserne
Jes Hultquist (CH FEF) orienterede om AKO-FEF 3 faser ved ansættelse af reservepersonel.
-----…..

Mødeanalyse:
Godt konstruktivt møde med glade deltagere. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav
den ny formand ordet for en afsluttende bemærkning samt ”køreplan” for aftenens videre forløb
:
Efter generalforsamlingen, var foreningen vært for en ”bid brød med forfriskninger” efterfulgt af
hyggeligt kammeratligt samvær.
Billede….

Med mange veteranhilser

Ove Ritter
Dirigent - Sekretær
Danmarks Veteraner, Lokalafdeling Færøerne
Føroyskír Veteranar

SLUT

