
 

                      
Esbjerg, den 25. april 2019 

 
Referat af generalforsamling for Veterancafé Esbjerg, 

den 25. april 2019 
 

Brian Ethelberg bød velkommen og redegjorde kort grunden til hvorfor formand Carl Bratved 
ikke var tilstede, da han lå i hjemmet med en brækket hofte og forventelig er sygemeldt en 
måned eller mere. 
Den kopierede dagsorden blev fordelt til alle. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og Referent. 
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 
3. Forelæggelse samt godkendelse af det reviderede årsregnskab. 
4. Orientering om budget for den kommende regnskabsperiode. 
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
6. Indkommende forsalg. 
7. Valg af kasserer. Erling Lund er på valg og modtager genvalg. 
8. Valg af bestyrelsesmedlem. Kirsten Andersen er på valg og modtager ikke genvalg. 
9. Valg af 2 suppleanter. Brian Ethelberg blev valgt og modtager genvalg. 1 post vakant. 
10. Valg af revisorer. Per Andersen og Jørn Rørvang blev valgt, begge modtager valg. 
11. Valg af 1 revisorsuppleant. Jens Chr. Ehmsen blev valgt og modtager genvalg. 
12. Eventuelt. 

 
Ad pkt. 1. 
 

Jørn Rørvang blev valgt som Dirigent og John Martin Christiansen (Chris) blev  valgt som 
referent. 
 

Ad pkt. 2. 
 

Det blev besluttet, at når formand Carl Bratved igen er kommet til kræfter så laver han et 
skriftlig beretning som herefter bliver sendt til medlemmerne. 
 

Ad pkt. 3. 
 

Kasserer Erling Lund Juhl gennemgik det reviderede regnskab, som herefter blev godkendt. 
 

Ad pkt. 4. 
 

Kasserer Erling Lund Juhl informerer kort om det kommende budget. Der var modtaget 
51.000,- kr. fra Esbjerg Kommune samt 100.000.- kr. til den kommende sommerlejr. 
 

Ad pkt. 5. 
 

Blev vedtaget at man fortsætter med 100,- kr. pr. år for enkeltmedlemer og 500,- kr. for 
foreninger/organisationer. 
 

Ad pkt. 6. 
 

Der var ingen forslag. 



 

Ad. pkt. 7. 
 

Erling Lund Juhl blev genvalg som kasserer. 
 

Ad. Pkt. 8. 
 

Gitte Holm Rosenbæk blev valg som bestyrelsesmedlem. 
 

Ad pkt. 9. 
 

Der var en del snak frem og tilbage. Så det blev besluttet at Brian Ethelberg tog posten 
næstformand indtil kommende generalforsamling 2020. 
John Martin Christiansen (Chris) blev valgt som 1. suppleant og Kim Michael Andersen blev 
valgt som 2. suppleant. 
 

Ad pkt. 10. 
 

Per Andersen og Jørn Rørvang blev begge genvalgt som revisorer. 
 

Ad pkt. 11. 
 

Jens Chr. Ehmsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 

Ad pkt. 12. 
 

Der var en hyggelig meningsudveksling om både det ene og andet. Der var stemning for at 
indkaldelse til generalforsamling blev foretaget via e-mail. 
 
 

                                                                                                               
Jørn Rørvang John Martin Christiansen 

Dirigent Referent 
 
 
 

 
 
 


