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Til medlemmer af LU-Kreds Sydsjælland og Bornholm.  

26. februar 2015 
 

 
 

Referat fra lokalkredsens generalforsamling tirsdag den 24. februar 2015  

på Holberggård, Strandgaardsvej 8 4760 Vordingborg. 
 

Til stede: 
 

Med stemmeret: Aksel Poulsen, Hans-Erik Falck Christiansen, Henning Kristiansen, 
Henrik Hald Krog, Johannes Alban, Jørn Larsen, Knud Kristiansen, Leif Buur 
Christensen, Lis Eriksen, Morten Jacobsen, Nicolai Gamsbøl-Havmand, Tine Schmidt 
 

Uden stemmeret: Bent Jensen, Christian Frederichsen, Freddy Johnsen, Maria 
Westh, Niels Kristian Madsen, Olav Jansen, Tanja Skuldbøl,  
 

Uden tale- og stemmeret: John U. Jørgensen 

 
 
Generalforsamlingen afholdt i henhold til vedtægterne for Kreds Sydsjælland og 

Bornholm.  
 

1. Valg af dirigent og referent  
Freddy Johnsen valgt til dirigent. 
Knud Kristiansen valgt som referent. 

 
2. Bestyrelsens beretning  

Formand Jørn Larsen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev enstemmigt 
godkendt. I den sidste del af beretningen lagde formanden op til det nyvalg, 
der senere skulle finde sted, idet han sluttede med et kort tilbageblik på sine 23 

år som formand.  
Beretningen udløste ingen debat. 

 
3. Regnskab  

Kasserer Hans-Erik Falck Christiansen fremlagde det reviderede regnskab for 

2014. Han redegjorde for, at regnskabet undtagelsesvis gik til den 6/2 for at få 
alle bogføringer fra 2014-året med. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Kassereren fortalte med henblik på fremtiden at den hidtidige samarbejdsmodel 
med CEFU så ud til at ophøre. Generalforsamlingen henstillede til den nye 
bestyrelse at bruge tid på at få samarbejdet aftalt på plads.  

 
4. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag. 
 

5. Fastsættelse af kredskontingent  

Bestyrelsens forslag om uændret lokalkredskontingent på 50 kr./måned blev 
godkendt. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Som en følge af beslutninger og valg på sidste års generalforsamling og i 
henhold til vedtægternes § 7, stk. 2 vælges i ulige år…  
 

a. Formand  
På valg er Jørn Larsen 
 

Henrik Hald Krog enstemmigt valgt til formand.  
 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer – heraf vælges ét medlem fra Bornholm.  
På valg er Henning Kristiansen og Knud Kristiansen, som ved sidste års 

generalforsamling blev valgt for en 1-årig periode.  
Såfremt et nuværende bestyrelsesmedlem vælges til ny formand, skal der  

vælges endnu et bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.  
 

Henning Kristiansen genvalgt og Michael Jensen nyvalgt for en 2-årig 

periode. 
Da der ikke kunne findes kandidater og foretages valg til sidste bestyrelsespost, 

pålægger generalforsamlingen bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling for at vælge det manglende bestyrelsesmedlem. Indtil da 
indkaldes 1. suppleanten til bestyrelsens møder. 

 
 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter  
På valg er Bent W. Hansen, personlig suppleant for Henning Kristiansen. 
Desuden på valg: 1) Pernille Jespersen og 2) Morten Jacobsen  
 

Bent W. Hansen, Pernille Jespersen og Morten Jacobsen alle genvalgt. 
 

 
     8. Valg af kritiske revisorer  

På valg er Aksel Poulsen og Leif Buur Christensen  
 

Aksel Poulsen og Leif Buur Christensen genvalgt. 

 
 

     9. Valg af revisorsuppleanter  

     På valg er 1. suppleant Olav Jansen og 2. suppleant Tine Schmidt.  
 

         Tine Schmidt valgt som 1. suppleant og Nicolai Gamsbøl-Havmand som 2. 

         suppleant. 
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   10. Eventuelt  

 
         Der blev under punktet holdt en række takketaler … 

 
1) Den afgående formand Jørn Larsen takkede på bestyrelsens vegne den 

ligeledes afgående sekretær Knud Kristiansen for mange års solidt arbejde i 

bestyrelsen. 
 

2) Denne kvitterede for takketale og gave (2 fl. god rødvin + en rigtig god fl. 
rom), og bad samtidig fremtidige medlemmer om at huske at intet 
fællesskab, heller ikke LU, kan eksistere ud at nogen tager en tørn f.eks. i 

bestyrelsen. 
 

3) Dagens dirigent Freddy Johnsen, som samtidig er tidligere bestyrelses-
medlem, talte varmt og rosende til afgående formand og sluttede med at 

overrække en boggave.  
 

4) Niels-Kristian Madsen, ligeledes tidligere bestyrelsesmedlem, roste især den 
afgående formand for den lederstil han havde udvist omkring møderne. 
 

5) Tidligere kredsformand, hovedstyrelsesmedlem mv. John U. Jørgensen holdt 
en lang og varm tale til formanden. Bl.a. Jørns loyalitet og troværdighed i 

nogle vanskelige perioder blev fremhævet. Johns gave var en noget 
spændende rødvin fra hans yndlingsområde i Toscana. 

 

6) Endelig holdt Henrik Hald Krog, suppleret af Hans-Erik Falck Christiansen en 
lang, skøn og morsom takketale på bestyrelsens vegne. Talen sluttede med 

overrækkelse af kredsens afskedsgave, der bestod af 3 fl. god rødvin og ikke 
mindst et gavebevis til en køretur i en Ferrari. 

 

7) Talerækken blev sluttet af afgående formand Jørn Larsen, der takkede for de 

mange flotte taler og gaverne, han netop havde modtaget. Han betegnede 
sin afskedsdag som en vemodig, men alligevel skøn dag, der var forløbet 
helt som han havde kunnet ønske sig det. 

 

Endelig takkede han dagens dirigent Freddy Johnsen for kyndig og sikker 
ledelse af årets generalforsamling. 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

________________________ __________________________ 
Freddy Johnsen – dirigent  Knud Kristiansen - referent 


