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Referat MP – Østjyllands generalforsamling mandag den 11. marts 2019 kl. 18.00  .  

Mandag den 11. marts 2019 blev der afholdt generalforsamling i MP Lokalforening Østjylland som 
følger:

Ordinær Generalforsamling
Lokalforening Østjylland indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Mandag, den 11.marts 2019, kl. 1800
HJV’s lokaler, Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand

Dagsorden iflg. Vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt aktivitetsplan for 2019
3. Fremlæggelse/godkendelse af årsregnskab samt budget for 2019
4. Fastlæggelse af kontingent for 2020
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Klaus Klausen og Kristian Thomsen
Valg af suppleant. På valg er Torkild Messell

7. Valg af revisor (Preben Kjær Pedersen) og revisorsuppleant (Verner Vistisen er
afgået ved døden)

8. Valg af 5 repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde
9. Valg af faneansvarlig (Otto Westergaard)
10. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Forslag, der af bestyrelsen anses for at være væsentlige, sendes til foreningens medlemmer senest
én uge før generalforsamlingen.

Indkaldelsen var ledsaget af information om, at aftenens menu, gule ærter m/tilbehør og pandekager
med is ville være uden beregning. 
13 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen.

Ad. 1: Kristian Thomsen valgt som dirigent og fik generalforsamlingens tilslutning til,  at denne
kunne afvikles i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dermed lovlig.

Ad. 2: Formand Ole Pedersen aflagde beretning og indledte med at generalforsamlingen mindedes
de af vore kammerater der er gået bort i det forløbne år. 
Ingen nævnt – ingen glemt. 
Mindet markeret med et minuts stilhed.
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Herefter beretningen:
Så er der gået endnu et år – også foreningsmæssigt.
Og hvordan er det så gået?
Vi kan ikke bryste os af at have fået en hel masse nye medlemmer. Men der kommer alligevel nogle
stykker til, så vi nogenlunde kan holde snittet på ca. 40 medlemmer. Vi anser det for bedre, at folk
kommer af sig selv – måske fordi de hører, at vi har nogle hyggelige arrangementer – end at vi går
ud med brask og bram og får en masse ind, som så alligevel ikke bliver faste medlemmer.

Vi har også i 2018 haft en række gode arrangementer. Det synes vi selv i bestyrelsen, og heldigvis
er det også det vi hører fra medlemmerne.
Den 21. april 2018 var vi nogle stykker til Landsforeningens repræsentantskabsmøde i Odense, hvor
vi fik et indblik i foreningens arbejde og økonomi.
Den 6. juni var vi på et spændende besøg på Jysk Automobilmuseum i Gjern. Indehaveren, Hanne
Louring, fortalte om museet, der er startet af hendes far, og vi kunne herefter gå rundt og nyde de
smukt restaurerede køretøjer. Arrangementet var med damer, og måske var de ikke helt så interesse-
rede som mændene. Til gengæld blev de inviteret med på Svostrup Kro, hvor vi efterfølgende fik
serveret ”Pramdragergryde”. En dejlig aften, som blev afviklet i smukt sommervejr.

Den 28. august var vi på besøg på Forbrændingsanlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk i
Lisbjerg.
Også her fik vi en glimrende introduktion til det store værk og alle gik herfra betydelig klogere på
håndtering af affald, omstilling til grøn energi mv., end da vi kom. Besøget afsluttedes med en rund-
visning på hele anlægget, hvor vi bl.a. så et læs halm komme ind og blive håndteret.
Også dette arrangement var med damer og madpakker. Disse – altså madpakkerne – blev fortæret
på udsigtspladsen ved Todbjerg Tårnet. Fra den 103 m høje møllebakke er der en fantastisk udsigt
over området. En rigtig fin aften med godt vejr.
Vi skal nu frem til november, nærmere bestemt den 22., før der igen var et arrangement. Denne
gang vores Bankoaften, som har kørt uændret i mange år. Men tilsyneladende er folk ikke blevet
trætte af det, for der kommer flere og flere år for år. Det er en absolut hyggelig aften, hvor de man-
ge gaver, købte som skænkede, finder nye ejermænd(kvinder).

Dette arrangement plejer at være kalenderårets sidste. Sådan var det ikke i 2018.
Den 6. december havde vi nemlig et interessant besøg på Statsfængslet Møgelkær, som nu er lukket.
Det var vores medlem Peter Mogensen, som havde fået denne glimrende ide at besøge hans gamle
arbejdsplads, inden det blev for sent. Tak for det Peter!
Vi blev virkelig godt modtaget af et par af Peters gamle kollegaer, fik en gennemgang af fængslets
historie, kaffe og wienerbrød i Kirkens mødelokale, inden vi begav os ud på området, som er gan-
ske stort.
Den gamle herregård har tjent som både ungdoms-og beskæftigelseslejr, kvindefængsel, flygtninge-
lejr, varetægtsfængsel, ungdomsfængsel m.v., inden Kriminalforsorgen i 2018 besluttede at lukke
stedet ned. Dette fik naturligvis stor betydning for de ca. 120 ansatte.
Et meget spændende besøg sluttede i det lille museum, som man har opbygget gennem årene.

Den 16. januar stod den på Torskegilde på restaurant ”Pinden” i Aarhus. Et altid hyggeligt arrange-
ment, hvor vi mænd har det for os selv og derfor ikke kan blive ”korrigeret” af vores bedre halvdel.

Ud over de nævnte arrangementer har nogle været afsted til Jubilarstævnet i Aalborg, som altid er
hyggeligt – hvad enten du har rundt eller mindre rundt jubilæum.

Også vore mange fanearrangementer skal nævnes. Vi har i årets løb været ude med fanen en 7-8
gange. I år skilte et arrangement sig markant ud, nemlig 100-års jubilæet for fredsslutningen for
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1.verdenskrig i Rotunden i Aarhus. Jeg havde selv, sammen med Erik, fornøjelsen at deltage som
fanebærer/fanevagt. HM Dronningen var tilstede, sammen med en masse honoratiores fra forsvaret,
byen og Sønderjylland. Det var et meget flot arrangement og meget stemningsfuldt. 
Efterfølgende var vi til  en lille frokost i Tivoli  Friheden – også sammen med HM Dronningen.
Dronningen havde i øvrigt ønsket at tale med diverse personer med tilknytning til arrangementet.
Og her kan vi med stolthed fremhæve vores kasserer, Otto, som var blandt de udvalgte i kraft af
Otto´s formandskab i Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger. Otto var naturligvis stolt og havde, i
dagens anledning, købt både ny jakke og ny bil – sådan!

Også skydningerne sammen med soldaterforeningerne har vi deltaget i. Vi er en 5-6 stykker der del-
tager, og der er plads til flere.

Også i 2018 har vi forhåbentlig glædet nogle medlemmer med runde fødselsdage, ved at skænke
dem et par flasker rødvin.

For at få det hele koordineret har vi i bestyrelsen været samlet nogle gange. Det foregår på skift i
vores hjem og er altid både hyggeligt og konstruktivt.
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke bestyrelsen, bestyrelsessuppleanten og vores revisor for
godt samarbejde i årets løb.

Til slut vil jeg nævne, at MP har fået ny chef. Vi håber den nye chef vil vise sig at være lige så åben
i sin indstilling til lokalforeningerne, som den afgående.

Program for 2019:
Vi regner med at fortsætte med bankospil og torskegilde.
Bankospillet bliver torsdag den 21.november.
Mandag den 20.maj kl. 1900 i HJV’s lokaler i Brabrand får vi besøg af en kriminalassistent, som vil
fortælle  noget  om hjemvendte  Syrienskrigere,  radikalisering  mv..  Problemområder,  som har  ar-
bejder med og har stort kendskab til.

Derudover er der fastlagt et spændende foredrag den 19. august, hvor jeg har fået
Peter Skovmos Nielsen til at komme og fortælle om tyskernes indtog på heden i 1940, hvor de byg-
ger Nordeuropas største flyveplads og flygtningelejre.
Det er beretningen om Fliegerhorst Grove, der i dag hedder Flyvestation Karup.
Jeg har tidligere hørt Peter fortælle om kartoffeltyskerne og kan love et engageret og spændende
foredrag.
Beløbet, som Peter skal have for ulejligheden, går ubeskåret til Julemærkefondens arbejde, hvilket
er meget sympatisk.
Foredraget bliver på Them Bibliotek & Medborgerhus.

Til dette kan lægges fanearrangementer, Jubilarstævnet i Aalborg og hvem ved, måske dukker der
pludselig noget andet spændende op?

Beretningen sat til debat, men var så fyldestgørende, at der ikke var bemærkninger til denne, hvor-
for den blev enstemmigt godkendt. 

Ad 3: Kasserer Otto Westergaard udleverede det reviderede regnskab og gennemgik dette. Et regn-
skab der på trods af flere aktiviteter viste et overskud. Ingen bemærkninger til regnskabet. 
Regnskabet enstemmigt vedtaget. 
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Otto orienterede om budgettet for 2019. Et budget der i det store hele minder om regnskabstallene
for de foregående år. Ingen bemærkninger til budgettet. Regnskabet vedlagt/medsendt.

Ad. 5: Ingen forslag indkommet. Se dog under pkt. 10 evt. 

Ad. 6: 
Valg af formand. Ole Pedersen meddelte, at han ikke ønskede genvalg. Forslag om valg af Kristian
Thomsen. Der fremkom ikke andre forslag, hvorfor Kristian blev enstemmigt valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Klaus Klausen og Kristian Thomsen. Klaus Klausen villig
til genvalg og forslag til nyvalg var Peter Holm Mogensen, SG42. Begge enstemmigt valgt.

Valg af suppleant. På valg var Torkild Messell, der ikke ønskede genvalg. Forslag til nyvalg var
Tommy Michael Karnøe, Søværnets MP. Tommy enstemmigt valgt.

Ad. 7:  Valg af revisor.  Preben Kjær Pedersen genvalgt  enstemmigt.  Som revisorsuppleant  blev
Hans Jørgen Laursen, KP 83, valgt. 

Ad. 8: Valg af 5 repræsentanter til Landsforeningens repræsentantskabsmøde. Valgt blev Erik Dani-
elsen, Klaus Klausen, Tommy Karnøe, Steen Ladefoged. Der søges efter en nr. 5.

Ad. 9: Valg af faneansvarlig: Otto Westergaard genvalgt enstemmigt.

Ad. 10: Den samlede bestyrelse indstillede, jf. vedtægternes § 4, til generalforsamlingen, at Steen
Ladefoged blev udnævnt som æresmedlem med begrundelse  i  Steen  store  engagement  gennem
mange år og den store støtte til foreningens fane. Dele af bestyrelsen, alle undtagen formand Ole,
indstillede samtidig, at Ole Pedersen blev udnævnt som æresmedlem. Ole har været med i besty-
relsesarbejdet siden 1980-erne, næstformand i 2003 og formand siden 2010. Ole har altid repræsen-
teret foreningen på god og værdig vis. 
De to indstillede var ledsaget ud af lokalet under behandlingen af indstillingerne. 
Begge indstillinger enstemmigt vedtaget. Begge æresmedlemmer fik udleveret diplom som bevis på
æresmedlemsskabet. 
Drøftelse om opgaverne i forbindelse med Dannebrogs kommende 800 års dag.    

Generalforsamlingen afsluttet og de af Erik og Otto veltilberedte gule ærter m/tilbehør samt pande-
kager m/is nydt med velbehag og vanlig god stemning.

Ref. Kristian Thomsen.    

Bestyrelsen  udgøres  efter  generalforsamlingen  af:  Kristian  Thomsen,  formand,  Erik  Danielsen,
Klaus Klausen, Otto Westergaard, Peter Holm Mogensen og som suppleant Tommy Karnøe. Besty-
relsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde. 
Revisor: Preben Kjær Pedersen, suppleant Hans Jørgen Laursen
Faneansvarlig: Otto Westergaard.  
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