Beretning 2015.
Vi vil gerne at vi mindes de medlemmer fra DGHF, og de soldater, der har været på
mission for Danmark, som ikke er her mere. Ære være deres minde.
År 2015 havde vi 25 års jubilæum. Det blev fejret på vores generalforsamling i marts
måned, med gæster udefra. Præsidie formanden med frue, næstformanden med
frue, Sydjylland med frue, Fyn med ledsager, Næstved med frue. Der var 15, der
havde været med fra starten af. Der var 8 der ønskede 25 års tegn.
På generalforsamlingen i 2015 var der 3, som ikke ønskede genvalg til bestyrelsen.
Da der kun var et medlem der ville stille op, var gode råd jo dyre. Vi skulle vælges 5
til bestyrelsen, hvis ikke at vi skulle gå over til en afdeling under DGHF. To af dem
som havde sagt fra, tog så 1 år mere. Så dem, skal vi have fundet nogle afløsere for,
plus de 2, som ikke ønsker genvalg i år.
Der var heller ikke i 2015 lavet en sommer udflugt.
Pudse dagen var den 14. november, hvor Bertil Jensen fortalte og viste billeder fra
Næstved kaserne. Det lød til at dem der var tilmeldt var tilfredse. Der lød da tit at
det kunne de godt huske, og kan du huske ham, og ham.
Repræsentantskabsmødet mødet i 2015, var lagt i hænderne på Sydjylland.
Der var omvisning om fredagen på Dybbøl Banke, med formanden fra Sydjysk som
guide.
Damerne var om lørdagen på ledsager tur til ALISON, Syddansk universitet. Guide:
fhv. borgmester Ap Hansen.
Der var 3 der fik DLS hæderstegn i sølv på mødet.
Bent Ole Pedersen, Hans Chr. Nielsen, Ib Hedegård.
Estandarden har været ude 8 gange i 2015.
5 dage før vi skulle have modtaget hendes HMD dronningen i forbindelse med
hendes HMD sommerferie i Aarhus, meldte hun afbud.

Vi var både i København, og Aarhus i anledningen af hendes HMD Dronningens 75
års fødselsdag.
Medlemstallet i 2015 var på den sidste opdatering, 85 medlemmer, deraf har vi fået
at vide, at der er 17 der ikke har betalt i 2016.(sidste nyt er at vi har fået at vide, at
der kommer en ny liste over medlemmer der ikke har betalt.)
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Også tak til
medlemmerne, for nogle hyggelige stunder.
PBV.

