Danmarks-Samfundet
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Lokalforening for Køge & omegn

Referat af lokalforeningens generalforsamling torsdag den 26. januar 2012 på Køge
Hjemmeværnsgård.
Formanden bød velkommen til den syvende, ordinære generalforsamling i lokalforeningen
og kunne indledningsvis betegne 2011 som et godt år for foreningen. Der havde været et
godt flagsalg og der er udleveret faner efter ansøgningerne til Valdemarsdag og der er
deltaget i flere arrangementer. Foreslog at begynde generalforsamlingen med at synge
”Der er ingenting der maner”.
Formanden nævnte, at vi i året har mistet et medlem, som gjorde en god indsats i
Danmarks-Samfundets arbejde. Kurt Roholte afgik ved døden i juni efter kort tids alvorlig
sygdom. Kurt var sekretær ved vore møder og gik op i arbejdet om Dannebrog med stor
interesse og ildhu. Æret være Kurt Roholtes minde.
1. Valg af dirigent.
Preben Felt havde igen stillet sig til rådighed og formanden forslog ham valgt til dirigent.
Preben Felt blev valgt, takkede for valget og overtog dagsordenen.
2. Valg af stemmetællere.
Valget udsat – til optagelse efter behov.
3. Formanden beretning.
Formandens aflagde beretning, som vedlægges. Formanden nævnte i beretningen, at
medlemstallet i personlige medlemmer var faldet fra 42 til 34 og forenings medlemmer fra
steget fra 25 til 27 medlemmer. Faldet i personlige medlemmer kan skyldes manglende
indbetalingskort ved udsendelse til medlemmer sidste år. Bestyrelsen tager op evt. at rette
henvendelse til de medlemmer, der er faldet fra.
Ulla Rasmussen spurgte med hensyn til at sælge det lille flag på andre dage en
Valdemarsdag. Og hertil blev svaret, at slaget kan foregå i ugerne omkring Valdemarsdag
og ved lukkede arrangementer.
Kurt Søndergaard opfordrede til, at der blev sendt nyhedsbrev på mail til medlemmer,
således at også orientering om generalforsamlingen blev sendt ud. Han opfordrede til, at
Danmarks-Samfundets vedtægter blev ændret således, at medlemskontingent blev betalt
til lokal forening og ikke til landskontoret.
Beretningen godkendt.
4. Kassereren aflægger regnskab.
Regnskabet fremlagt og godkendt. Afregnet med landskontoret med 10.356 for flagsalg.
Årets overskud kr. 1.048,00 kr.
5. Indkomne forslag.
Ingen

6. Fastsættelse af kontingent.
Uændret kontingent med 100 kr. for personligt medlem, 100 kr. for mindre forening og 300
kr. for større forening
7. Handlingsplan for det kommende år.
Sælge flag, arrangere flagfest på Valdemarsdag, deltage i arrangementer i Kulturelt
Samråd, Ny flagdag den 5. september og andre arrangementer, hvor flaget indgår.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Flemming Jakobsen og Uffe Lundgaard genvalgt.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
John Wulff genvalgt og Ulla Rasmussen nyvalgt
10. Valg af revisorer.
Kurt Søndergaard og Jørgen Larsen genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleant.
Preben Feldt nyvalgt
12. Valg til deltagelse i repræsentantskabsmødet
Formanden deltager som stemmeberettiget, sammen med et bestyrelsesmedlem uden
stemmeret.
13. Eventuelt.
Flemming Jakobsen foreslog, at vi er åbne over for muligheder at deltage i kulturelle
arrangementer i Solrød og Greve kommuner.
Referent Uffe Lundgaard.

