
 

Kastellets Venner Bornholm 

- støtteforeningen bag - 

Bornholms Forsvarsmuseum 
 

RØNNE DEN 16. maj 2021 

 

KÆRE MEDLEM! 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.00 

Almegårds Kaserne, Bygning 42, Auditoriet – det er i den sydlige ende af bygningen. 

 

Dagsorden i henhold til Vedtægternes § 4: 

 

1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslår Finn Rasmussen. 

 

2. Valg af stemmetællere. 

 

3. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

 

4. Museumslederens beretning, samt plan for det kommende år. 

Der vil under dette punkt ikke være nogen decideret beretning fra museumslederen, 

idet hovedpunkterne vil være inkluderet i bestyrelsens beretning. 

Den nye museumsleder vil dog orientere om planerne for 2021. 

  

5. Aflæggelse af reviderede regnskaber og fremlæggelse af budgetter. 

 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til vedtægtsændringer: 

§ 3 Foreningens grundlag: Der tilføjes et stk. 4 med følgende tekst: 

Foreningen hæfter kun med sin formue for sine forpligtelser. 

§ 4 Generalforsamling: I Stk. 5 tilføjes:  

Deltagelse og stemmeret har kun de medlemmer……..  

§ 6 Bestyrelsen 

Nyt stk. 2 

De udpegede bestyrelsesmedlemmer har fri taleret i bestyrelsesarbejdet, men har ingen 

stemmeret, kan ikke tegne og forpligte foreningen, jævnfør. stk. 6 og kan heller ikke 

konstitueres i embederne nævnt under Stk. 3. 

 

Stk. 2 ændres til Stk. 3 

Bestyrelsen konstituerer sig …….. 

Stk. 3 ændres til Stk. 4 

Bestyrelsen er over for generalforsamlingen …………. 

 

Nyt Stk. 5. 

Bestyrelsen kan ved simpelt flertal ekskludere ethvert medlem, som man vurderer, 

modarbejder foreningens interesser, udviser illoyal adfærd og andre former for dårlig 

opførsel, som fx nedsætter foreningens eller enkeltmedlemmers omdømme i offentlig-

heden.  

Såfremt det ekskluderede medlem begærer det, har bestyrelsen pligt til at orientere om 

begrundelsen for eksklusionen på førstkommende generalforsamling.  

Et ekskluderet medlem har ret til at indanke eksklusionen for denne generalforsamling.  

Denne træffer i så fald ved almindelig flertalsafgørelse beslutning om, hvorvidt eksklu-

sionen skal stadfæstes eller ophæves.   

 

 



Nuværende stk.4 ændres til Stk. 6. 

Foreningen tegnes af ……….. 

 

7. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen fremsætter forslag om uændret kontingent. 

 

8. Bekendtgørelse af:  

1 bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Kommandant er Torben H. Petersen 

1 bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Museumsforening er Jakob Seerup 

1 bestyrelsesmedlem fra veteranforening med tilknytning til KVB er Sven H. Jensen. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år – 3 i ulige år og 4 i lige år. 

Ved sidste generalforsamling opstod der tvivl om hvem der var på valg til bestyrelsen 

og der blev besluttet en rækkefølge, hvilket desværre efterfølgende viste sig ikke at 

være helt korrekt. 

Bestyrelsen skal derfor bede om at den trufne beslutning omstødes og der gennemføres 

valg til bestyrelsen som nævnt nedenfor, således at valgene kan komme ind i den rigti-

ge rytme med 3 i ulige år og 4 i lige år. 

 

På valg for 2 år er: 

Jens P. Christoffersson – modtager genvalg 

Stefan Asp – modtager genvalg  

Finn Kjerulf Hansen – modtager genvalg 

  

10.  Valg af en suppleant – hvert år. 

Opstillet er:  

 

11.  Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år. 

På valg er bilagskontrollanterne: 

Jakob Pii – modtager genvalg. 

Maud West – modtager genvalg 

 

Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant: 

Opstillet er: Morten Jensen. 

 

12.  Eventuelt. 

 

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være 

formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen – senest 3. juni 2021. 

 

Generalforsamlingen afholdes efter gældende Corona restriktioner og med krav om 

at deltagerne skal kunne fremvise gyldig Corona test/pas. 

 

På denne baggrund er det besluttet, at det er nødvendigt med tilmelding senest søn-

dag d. 13. juni 2021 – og skal ske til ks@formus.dk eller tlf. 40 21 26 94, efter kl. 18.  

 
Med venlig hilsen 

 
Kastellets Venner Bornholm 

- støtteforeningen bag - 

Bornholms Forsvarsmuseum 

Jens P. Christoffersson 

Formand 

mailto:ks@formus.dk

