
 

 

 

 

MARINEFORENINGEN 
HADERSLEV AFD. 

Haderslev 24. januar 2023 

Til medlemmerne 

 

Hermed indkaldes til den årlige Admiral(general)forsamling 

 

lørdag den 11. februar 2023 kl. 11:00 i Marinehuset, Ved Havnen 18, Haderslev. 

 

Dagsorden i.h.t. § 34 i vedtægterne: 

 

 

1. Valg af dirigent.           

2. Bestyrelsens årsberetning.          

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

4. Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det kommende år. 

5. Indkomne forslag: 

6. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår et   

kontingent på kr. 550,-.) Heraf går kr. 150 til hovedforeningen. 

7. Valg til bestyrelsen: De med rødt er på valg. 

7.1 Formand Modtager genvalg                            Stig C. G. Winther 

7.2 Næstformand                                                   Svend F. Detlefsen  

7.3 Kasserer                                                Carl-Erik Knudsen 

7.4 Bestyrelsesmedlem                                          Poul Emil Smidth 

7.5 Bestyrelsesmedlem Modtager genvalg            Egon Selch 

7.6 Bestyrelsesmedlem                                          Per Koustrup 

7.7 Bestyrelsesmedlem Modtager genvalg            Johan Peter Orbesen 

7.8 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

            Nuværende er: Bent Toft Christensen og Leif Bruun Eriksen 

8.        Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. 

           Nuværende er Heine Christiansen – Uwe Bennecke – Suppleant Palle Kok 

9.        Valg af sendemænd til sendemandsmødet 2023 Forslag ønskes 

10.      Valg af flagbærer og reserveflagbærer. 

           Carl-Erik Knudsen - Egon Selch – Johan Peter Orbesen 

11.      Uddeling af  Æres Pullerten 

12.      Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på admiralforsamlingen, skal jf. § 32 stk. 2 i vedtægterne være for-

manden i hænde senest 2 uger før admiralforsamlingens afholdelse. Det er den 28. januar 2023. 

 

Formandens adresse:  Stig C. G. Winther  E-mail secwinther@gmail.com 

                                     Tlf.: 50933949 

 

Med kammeratlig hilsen 

 Bestyrelsen. 

 

 

 



 

 

 

 

MARINEFORENINGEN 
HADERSLEV AFD. 

 

Pkt. 1:   Dirigenten kan ikke være medlem af bestyrelsen eller på anden måde have tilknytning til 

denne. Dirigenten kan ej heller være opstillet som kandidat til bestyrelsen. 

Pkt. 2:   Bestyrelsens årsberetning skal blot tages til efterretning d.v.s. ikke godkendes ved afstem-

ning. Hvorvidt en årsberetning "godtages" af generalforsamlingen er afhængig af den eventuelle 

kritik eller mistillid, der måtte blive fremført overfor bestyrelsens virksomhed og trufne beslutnin-

ger. 

Pkt. 3:  Ved godkendelse af det reviderede årsregnskab, overgår ansvaret for dette til generalfor-

samlingen.  

Pkt. 6: Fremlæggelse af budget er blot til orientering, og medfører ikke en godkendelse, idet fast-

sættelse af kontingent samtidig vil medføre beslutning om, hvilke økonomiske rammer (d.v.s. bud-

get), som bestyrelsen bliver underlagt.   

Stk. 2. Afdelingerne bestemmer selv, hvor mange medlemmer, der skal være til stede ved 

generalforsamlingen, for at denne kan være beslutningsdygtig. 

§ 35. 

Stk. 1. Afgørelser på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal (se dog §§ 24 og 

37) blandt de fremmødte medlemmer og brug af fuldmagt ved afstemninger kan ikke finde 

sted. 

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 

Stk. 3. Afdelingerne bestemmer selv, hvorvidt afstemninger skal foretages skriftligt eller ved 

håndsoprækning. 

Dirigenten kan forlange skriftlig afstemning, såfremt det skønnes formålstjenligt for at sikre et kor-

rekt afstemningsresultat. 

 

§ 36. 

 

Stk. 1. Snarest efter en generalforsamling indsendes en liste over bestyrelsesmedlemmer til 

distriktets valgte landsbestyrelsesmedlem og landsbestyrelsen. 

Listen over den valgte bestyrelse sendes til landsbestyrelsen d.v.s. landskontoret, således at for-

mandslister, kassererlister m.v. kan opdateres. 

 

Stk. 2. Navne på sendemænd og det antal stemmer, de hver især repræsenterer på sende-

mandsmødet, opgives i overensstemmelse med §§ 17 og 19. 

 


