
Tordenskiolds Soldater Fladstrand 

Referat fra Geheimeråd (generalforsamling) 

Torsdag den 14. februar 2013 

Kl. 19:30 

Knallen 5 

Fanen blev ført ind af Socialminister Michael Nielsen 

Velkomst ved Generaladmiral Søren Matthiasen (SM): 

Der afholdtes 1 min’s stilhed i anledning af Admiral Peter Mandrups død. 

Sang: Jeg vil sjunge om en helt. 

Antal fremmødte: 42 incl. Admiralitetet.  

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

a. Admiralitetet foreslår Mikael Nielsen, der vælges med applaus 

b. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet 

 

2. Admiralitetets årsberetning aflægges v/SM, og sættes til godkendelse. 

a. Spørgsmål besvares og beretningen godkendes 

 

3. Forelæggelse til godkendelse af det af revisoren reviderede regnskab v/Laurits Nielsen (LN) 

a. Der fremsættes tak til grupperne, for udvist tilbageholdenhed i 2012 

b. Spørgsmål til de administrative poster besvares 

c. Jan Michael Madsen opfordrer til, at der afsættes midler til udvikling af foreningens 

aktiviteter. 

d. Regnskabet godkendes 

 

4. Fastsættelse af kontingent. 

a. Admiralitetet foreslår uændret kontingent, hvilket vedtages. 

i. Enkeltpersoner: 300,00 kr. 

ii. Familier: 600,00 kr. 

iii. Virksomheder og institutioner med børn u. 15 år: 600,00 kr. 



 

5. Forelæggelse til godkendelse af det kommende års budget v/LN. 

a. Bemærkninger: Bus og lokaler kan lejes af foreningens medlemmer, bookes hos 

Ceremonimesteren. 

b. Budget godkendes. 

 

6. Rettelser til forretningsordenen. 

a. Ingen fremkomne forslag. 

 

7. Behandling af indkomne forslag. 

a. Admiralitetets forslag til vedtægtsændringer begrundes af SM. 

b. Ændringerne præsenteres af LN 

c. Der spørges til, at man ikke længere ønsker at sende alm. post ud til medlemmer 

Admiralitetet opfordrer gruppelederne til at tage ansvar for orientering til medlemmer uden 

e-mail om aktuelle begivenheder mm. 

d. Vedtægtsændringer sættes til afstemning ved håndsoprækkelse: 

i. For forslaget stemte: 41 medlemmer 

ii. Imod forslaget stemte: 0 

iii. Ønsker ikke at stemme: 1 

e. Idet der ikke var tilstrækkeligt antal fremmødte medlemmer til at generalforsamlingen var 

beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinært Geheimeråd d. 4/3 2013 kl 19. 

 

8. Valg af revisorer:  

a. Per Midtgård genopstiller og vælges. 

 

9. Eventuelt. 

a. Husk at betale kontingent rettidigt. 

SM afslutter og der afsynges ”Du friske by ved havet” 

Fanen bæres ud. 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Dirigent: Michael Nielsen   Referent: Doris Jensen 


