Føroyskír Veteranar

Mødereferat - stiftende generalforsamling
02-03-2017
I. Velkomst
Ove Ritter bød velkommen til den stiftende generalforsamling(GF) af Føroyskír
Veteranar den 18. februar 2017 kl. 15.00 på Hotel Hafnia.
Han overbragte deltagerene en særlig hilsen fra Landsformanden for Danmarks
veteraner, Niels Hartvig Andersen.
II. Registrering af fremmødte
Ove Ritter(OR) de fremmødte blev registreret: Følgende personer var til stede:
Ottar í Funningsstova(OF)
Poul Martin Jørgensen
Delmar Jacobsen
William Askham
Petur Klein
Óli Á Fløtti Olsen
Ólavur Mørkøre
Heðin Hanusson
John Fornagard
Jarvild Olsen
Hanus Lamhauge(HL)
Helena Av Reyni
John Milling Eriksen
Niels Boye Christensen(NBC)
Andy knudsen
16 pax total
III. Godkendelse af sidste mødereferat
-NIL
IV. Dagsorden
a) Velkomst og registrering, indledning samt oplæg af Ove Ritter
b) Historik over veteranindsatsen på Færøerne ved Ottar Í Funningsstovu
c) Valg af dirigent/mødeleder, referent og 2 stemmetællere.
d) Intentioner for foreningen – Hvad vil VI med dette, hvad er VI villige til at gøre
selv?
e) Sidste nyt, status for veteranpolitikken DK – FO
f) Fremlæggelse og debat af forslag til vedtægter
g) Valg af:
Formand
Kasserer
3 Bestyrelsesmedlemmer
1 suppleant
……

1 revisor
Webmaster
h) Eventuelt:
Flagdag
Veterancafeer
i) AKO reservestyrke
j) Veteranstøtten: Gensyns-/Gruppetur til KROATIEN 2017 – Sector
North/UNPROFOR
V. Mødet forløb som følger:
a) OR bød velkommen, og takkede for det pæne fremmøde af 16 personer. Flere
havde meldt afbud, så det kunne konstateres at der hersker stor interesse for
etablering af en Færøsk veteranforening. Efter orientering om det rent
praktiske ifm. GF blev der foretaget en deltagerpræsentation (bordet rundt).
b) OF orienterede om baggrunden for etablering af en veteranforening på
Færøerne, samt det indledende arbejde bla. med Journalist Georg L.
Petersen. Historikken med veteranindsatsen bla. i besøget på Færøerne af
Veterancentret og Danmarks veteraner sidste år blev diskuteret, med
bemærkninger om at dette var et storslået initiativ, bla. begået af OR.
c) Valg af dirigent/mødeleder, referent = (OR), 2 stemmetællere = (HL og NBC).
d) Intentioner for foreningen – Hvad vil VI med dette, hvad er VI villige til at gøre
selv? Emnet blev flittigt diskuteret, og buttom line af denne debat blev, at vi
alle er villige til at yde en aktiv indsats, for at få en god og veletableret
veteranforening op at stå. denne som en ny lokalafdeling under Danmark
veteraner – veteranstøtten.
e) Sidste nyt, status for veteranpolitikken DK – FO blev fremlagt af OR
f) Fremlæggelse og debat af forslag til lokale vedtægter. OR havde udarbejdet et
”sakset og slanket” (dansk lokalafdelings) forslag til vedtægter som blev
gennemgået, debatteret samt vedtaget i foreløbig struktur og form. Disse
vedtægter følger intentionen de danske lokalafdelingers vedtægter. OR
orienterede om at vores lokalforening først indgår i kontingents betaling i 2018.
Vedtægterne er vedhæftet dette referat (dateret 02-03-2017).
g) Valg af: Det blev besluttet at foretage et direkte valg til bestyrelsesposterne,
således at bestyrelsen blev konstitueret allerede på GF.
Bestyrelsen ser ud som følger:
Formand
- Ottar í Funningsstova
Kasserer
- Helena Av Reyni
3 Bestyrelsesmedlemmer
Næstformand
- John Fornagard
Sekretær
- Ove Ritter
Bestyrelsesmedlem
- Delmar Jacobsen
1 suppleant
- Niels Boye Christensen
1 revisor
- Hanus Lamhauge
Webmaster
- Poul Martin Jørgensen
h) Eventuelt:
Følgende emner blev diskuteret, og blev oplagt som fremtidige task for
bestyrelsen OG fremtidige underudvalg/arbejdsgrupper. Dette da det IKKE er
bestyrelsen som skal trække hele læsset.
-Flagdag på Færøerne
-Veterancafeer etableres ASAP
-AKO reservestyrke orientering
-Veteranstøtten: Gensyns-/Gruppetur til KROATIEN 2017 – Sector
North/UNPROFOR
-Veteran shelters på Færøerne for andre veteraner
-Fremtidig feltskydebane i Nordalaur
……

VI. Mødet hæves
OR hævede mødet kl. 17.30.
Referent: Ove Ritter
Referatet godkendt af: Ottar í Funningsstova

Efter generalforsamlingen, blev der trakteret på et lettere måltid, samt kammeratligt
samvær.

Deltagerbillede fra GF med den nye bestyrelse knælende i forgrunden.

Annonce i den Færøske skrevne presse forinden GF:

