6/4-2019

Generalforsamling på Simested Kro:
Der var mødt 17 medlemmer + 5 damer.
Kaffe og rundstykker fra 10.00-11.00.
Estandarden føres ind.
Generalforsamlingen startede kl. 11.00
Dagsorden som foreskrevet i vedtægterne.
Der blev valgt 2 stemmetællere:
Per Christiansen og Jens Simonsen
Keld Larsen blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.

Formandens Beretning:
Der var i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder. På det første møde konstituering af
bestyrelse:
Formand: Hans Pedersen
Næstformand: Bertel jensen
Kasserer: Holger Nygård
Sekretær: Simon Nielsen
Menig medlem: Tage Hansen
Formanden fortalte om turen til Borrislejren, et område på 5000 Km2, bustur rundt i området.
Derefter spiste man frokost i lejrens kantine, og maden blev betalt efter vægt. Derefter kørte
man videre til Lønborg Kirke, det højeste punkt i et meget fladt område. Derefter videre til Skjern
Å, hvor Bertel jensen fortalte om åens udretning i 1960, og hvordan den indenfor de seneste år
er blevet ført tilbage til sit oprindelige leje. Fra Skjern Å gik turen videre til Stauning
Whiskydestilleri. Her drak, man kaffe til medbragt brød, og fik en rundvisning og smagte
forskellige slags whiskey. Dagen blev en stor succes.
Vedrørende jubilæum i Slagelse, kan man fremover tage en ledsager med til spisningen.
Der bliver arrangeret en fælles tur til København med blandt andet sejltur rundt i havnen.
Programmet kommer i bladet.
Estandarden har været afsted nogle gange. Blandt andet til Dronningens besøg i Silkeborg.

Den 11/11-2019 på 100 årsdagen for afslutningen af 1. Verdenskrig holdes et arrangement i
Århus, med kransenedlæggelse ved monument for faldne. Efterfølgende vil der være frokost i
Tivoli Friheden.

Regnskab ved kassereren:
2018 regnskabets balance var på kr. 21.687,01. Årets overskud var kr. 993,16

Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

Valg:
Bestyrelse: Genvalg
Suppleanter: Genvalg
Revisor: Genvalg
Revisorsuppleant: Genvalg
Fanebærer. Genvalg

Eventuelt:
Det blev bestemt, at i år afholdes pudsedag i november. og næste sommer tur som planlægges
af bestyrelsen 15/6 i år afholdes i København. Et arrangement for 800 året for da Dannebrog
faldt ned i Estland og Estandarden skal deltage med en ekstra mand til hjælp.
Der blev uddelt jubilæumstegn til følgende:
10 år: Låsby / Axel Bødskov
25 år: Horsens / Preben Damsgård
25 år: Fjerritslev / Bjarne Olsen
Efter generalforsamlingen blev der serveret middagsmad med efterfølgende kaffe og kage. Der
blev snakket livligt.

Klokken ca. 15.00 blev Estandarden ført ud og mødet sluttede.

