
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jf. § 9 i foreningens vedtægter, skal der afholdes generalforsamlingen i forbindelse med det årlige træf i 
Sønderborg. Dagsorden til generalforsamlingen er som følgende 

 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Fremlæggelse af regnskabet 

4. Valg til bestyrelse jfr. § 8 

På valg er:  
Sekretær Johnny Bach-Larsen – modtager genvalg. 
Bestyrelsesmedlem Kim Christensen - modtager genvalg. 
 

5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Nuværende revisor: Søren Lunde  

   Nuværende revisor: Poul Kragh  
Nuværende revisorsuppleant: Tom Andersen 

 

6.Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægterne i forbindelse med, at vi ikke er    

 i Sønderborg mere. se bilag 1 

     

7. Jubilarer  

8. Evt. 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske i forbindelse med indbydelse til det årlige Dancon Træf og skal 

være medlemmerne i hænde senest 4 uger før afholdelse. 

 

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 4 uger 

før generalforsamlingen.  

 

Forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 4 uger før 

generalforsamlingen 

 

Forslag til ændringer af vedtægterne skal foreslås af mindst 5 medlemmer eller af bestyrelsen og skal være 

formanden skriftlig i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen 

 

Alle forslag lægges i sin fulde ordlyd ind på foreningens hjemmeside, med tydelig oplysninger om navn på 

forslagsstillerne. 

 

Alle medlemmer af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen 

 

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. 

 

Indkaldelse til generalforsamling 

for foreningen 

Dancon-Træf 

lørdag den 09.juli 2016 kl. 15.00 

Ved Stevninghus 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilag 1: 
 
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne 

 

 Ændringsforslag til vedtægter 2016: 
 
§ 1 Foreningens navn.   
Ændres fra: Foreningens navn er DANCON TRÆF.  
 
Til: Foreningens navn er DANCONTRÆF.  
Navnet er ændret i resten af §'erne. 
 
§ 2 Formål.  
Ændres så referencen til Sønderborg fjernes. 
Fra:  
Foreningens formål er ene og alene at samle tidligere og nuværende FN-soldater og andet militært- og 

politipersonel, der har været tjenestegørende i udlandet. Dette skal ske på en festligt, værdigt og økonomisk 

overkommeligt måde i Sønderborg, altid den weekend, hvor 2. søndag i juli falder. 
Til:  
Foreningens formål er ene og alene at samle tidligere og nuværende FN- og NATO- soldater og andet 

militært - og politipersonel, der har været tjenestegørende for Danmark i udlandet. Dette skal ske på en 

festlig, værdig og økonomisk overkommelig  måde, altid den weekend, hvor 2. søndag i juli falder.  
 
§ 3 Medlemmer.  
Første sætning ændres fra : 
Tidligere og nuværende FN-soldater og militær- eller politipersonel, der har været tjenestegørende i 

udlandet, kan optages som medlem.   
Til: 
Tidligere og nuværende FN - og NATO-soldater og militær- eller politipersonel, der har været 

tjenestegørende for Danmark i udlandet, kan optages som medlem.  
Der udsendes i dag fortrinsvis i NATO-regi. 
 
§ 9  Generalforsamling.  
Første sætning ændres så referencen til Sønderborg fjernes. 
Fra:  
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med det årlige træf i Sønderborg, altid lørdag kl. 15.00 med 

følgende dagsorden: 
Til:  
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med det årlige træf, altid lørdag kl. 15.00 med følgende 

dagsorden: 
 
§ 10 Revision af regnskab: 

Girokontoer ændres til girokonti. 
 

 

 



 


