Dagsorden
VHO’s Generalforsamling
20. juni 2019 kl. 17.00

Dagsordenen for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen indstiller Advokat Steen Jørgensen til dirigent og Henrik
Lægteskov-Carlsen som referent.
2. Fremlæggelse af Formandens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af årsregnskab til orientering
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
6. Indkomne forslag (se bilag 1)
7. Valg af bestyrelse (se nedenfor og bilag 2)

Formand Michael Sandberg - valgt 2018 og er derfor ikke på valg
Næstformand Jens Østergaard - valgt 2018 og derfor ikke på valg
Sekretær Henrik Lægteskov Carlsen - valgt i 2018 og derfor ikke på valg
Medlem Steen Møller - valgt 2018 og er derfor ikke på valg
Medlem John Marquard Bendix Lassen - på valg - ønsker ikke genvalg
Medlem Peter Devantier - på valg - ønsker ikke genvalg
Medlem valgt af Dannevirkes bestyrelse - Henrik Dyhr - ikke på valg
1. suppleant: René Melby – ikke på valg
2. suppleant: Ledig
Der skal altså vælges to medlemmer til bestyrelsen og en 2.suppleant.

8. Eventuelt.

Det er vores store håb at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen i år.
På Bestyrelsens vegne
Michael Sandberg
Formand

Bilag 1
Forslag 1 (forslagslagsstiller Henning Seiding, frivillig på VHO):
Forslag 1 Bestyrelsen udvides med 2 medlemmer – fra 7 medlemmer til 9 medlemmer ( med hjemmel i
vedtægtens §8, stk 1 samt §6 stk 5, pkt. 7b ) Begrundelse/motivering: Efter flere års intensiv planlægning,
byggeri og finansiering/fundraising har Veteranhjemmet nu officielt været i drift i 2 måneder. Bestyrelsen
kan derfor nu fremadrettet have primær fokus på foreningens egentlige formål som beskrevet i vedtægtens
§2 stk. 2. I denne sammenhæng er det vitalt, at repræsentanter fra Veteranhjemmets aktive og daglige
brugere – såvel veteraner som frivillige – bidrager til bestyrelsesarbejdet og dermed kan understøtte en høj
grad af resultatorientering og målindfrielse, korte beslutningsveje samt en effektiv koordinering og
videndeling.

Forslag 2 (forslagsstiller Henning Seiding, frivillig på VHO):
Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som web-ansvarlig for Veteranhjemmets hjemmeside
Begrundelse/motivering: Med henvisning til flere centrale elementer i foreningens formålsbeskrivelse i
vedtægtens § 2 ( rekruttering af frivillige, udbredelse af kendskabet til Veteranhjemmet m.m. ) bør en
målrettet og strategisk anvendelse af hjemmesiden opprioriteres af bestyrelsen. Strategisk kommunikation
og markedsføring, løbende offentliggørelse af bestyrelsesreferater og mødekalender, overordnede
aktivitets- og projektplaner og lign. bør forankres på bestyrelsesniveau. Dette gælder også den løbende
kvalitetssikring af hjemmesidens ajourføringer, opdateringer og indhold iøvrigt. For så vidt angår
hjemmesidens aktuelle indhold ( april 2019 ) kan der konstateres såvel fejlagtige som ikke mindst særdeles
mangelfulde oplysninger. I henhold til foreningens vedtægt §8 stk 4 skal bl.a. bestyrelsesreferater løbende
offentliggøres på hjemmesiden. Dette gælder også for referatet fra foreningens ordinære
generalforsamling. Dette referat skal offentliggøres senest 1 måned efter generalforsamlingen, jv. § 6 stk 6.

Bilag 2

Personer der opstiller til valg til Bestyrelsesmedlem i VHO’s Bestyrelse:
•

Kenneth V. Henriksen, veteran

•

Caroline W. Nielsen, frivillig

•

Rene Melby, veteran

•

Jan Olsen, frivillig

•

Mette Frydenlund, frivillig

•

Palle Mygenfordt, frivillig

•

Anders V. Jakobsen, veteran

•

Brian Eilsø, veteran

Rækkefølgen er efter datoen for modtagelse af skriftligt tilsagn.

Personer der opstiller til valg til Suppleant i VHO’s Bestyrelse:

•

Henning Seiding, frivillig

