Generalforsamling i Veterans In Motion, Brøndby, d. 19/3-2019
1. Valg af dirigent.
Christian Lanz foreslå sig selv. Godkendt.
2. Valg af referent.
Robert foreslår sig selv. Godkendt.
3. Formandens beretning.
•
•
•

•

1. Aktiviteter 2018.
Christiansborg Rundt 2018 – Alt gik fint.
Christiansborg Rundt 2019 – Vi har planlagt deltagelse i Krügerstafet, dvs. kun stafet i år.
Hyttetur og generalforsamling i Mols Bjerge: Blev ikke til noget grundet for få tilmeldte.
Det drøftes, hvad vi gør for at opnå større tilslutning. Nicklas foreslår Kano/kajaktur i
stedet. Flere tilkendegiver, at den ringe tilslutning muligvis skyldes, at hytteturen lå i
vinterferien, hvor man er på ferie.
o Christian Lanz skriver ud for at undersøge interessen for weekendture.
Robert briefer om de første to samlinger i Challenge Greenland. Alt er forløbet
planmæssigt, og det har været nogle frugtbare samlinger.
2. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det
kommende år, samt evt. budget hertil.

Det drøftes, hvordan vi fastholder medlemmer, der ikke deltager på de store projekter. Der er
enighed om, at mindre aktiviteter som VUMB, Christiansborg Rund m.m. kan tjene til dette formål.
Det pointeres også, at det er medlemmerne selv, der skal facilitere aktiviteter, og derfor forventes
det lige så vel af nye som af gamle medlemmer, at der bliver budt ind.
4. Aflæggelse og evt. godkendelse af det reviderede regnskab.
Forventet regnskab gennemgået og godkendt. Revideret regnskab sendes ud når revisor har
påtegnet – forhåndsgodkendes ved generalforsamling, såfremt der ikke er store afvigelser.
5. Fastlæggelse af kontingent.
Forslag om fastholdelse på 500 kr. Godkendes.
6. Valg af bestyrelse.
Kim Holm stiller op til formandsposten. Godkendt.
Christian Lanz stiller op til kassér. Godkendt.
Jonas Hjort Andersen, Rune Oland Tanggaard og Brian Lousdal stiller op til genvalg. Godkendt.
Mads Wørmer stiller op som suppleant og overtager fra Palle Würtz. Godkendt.
7. Behandling af indkomne forslag.
Michael T. arbejder på projekt Escape Sweden (se vedhæftet forslag). Konceptet går ud på at
vandflyveren, der flyver KBH-Århus, flyver os til Sverige, hvorefter deltagerne svømmer retur.

Forventelig 5 km. Helsingbor – Helsingør med følgebåd. Man kan svømme hele turen eller som
stafet. Mere info kommer.
Jonas Hjorth og Morten P. Foreslår deltagelse ved OMM, længere, to-dages orienteringsløb i
Scotland. Afholdes sidst i oktober. Afhænger af støttemidler og tilslutning. Der bliver sendt info ud,
hvis det bliver aktuelt.
1. Vedtægtsændringer.
Forslag til revidering af vedtægter, blandt andet således at VIM kan blive en del af DKF. Godkendt.
2. Bankskifte.
Forslag om bankskifte fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank grundet moralske årsager, da
Danske Bank har været involveret i hvidvask. Godkendt.
3. Næste store projekt.
Forslag om Rally/bilprojekt. Der bliver fremsat flere forskellige set-ups. Der bliver foreslået, at der
oprettes flere teams på landsplan, som selvstændigt skaffer sponsorer. Det pointeres, at projekter
som disse som altid afhænger af, at der er nogle, der tager teten.
o Christian Lanz skriver ud for at undersøge interessen.
Det pointeres, at andre projektideer er velkomne.
8. Eventuelt.
Intet.

Referat godkendt af kassereren.

