
                                                                                                      

KVF generalforsamling – 28. maj 2020  

28. maj 2020 kl. 11.00-12.00 

Pga. covid-19 afholdes mødet virtuelt. 

Referat fra generalforsamlingen 2020: 

1. Valg af dirigent. 
Helle Schou blev valg, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

varslet. 
 

2. Formandens beretning. 
 Formand Lars-Erik Skrydsbjerg bød velkommen til årsmøde og generalforsamling 
(foreningens 20 generalforsamling)  

Beretningen kan ses på KVF hjemmeside. 
 

3. Indkomne forslag. 
   Der var ikke indkommet forslag. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
Foreningens kasserer Rene Nielsen, Sorø Kommune fremlagde regnskab 2019 

der blev godkendt. Regnskabet kan ses på KVFs hjemmeside. 
 

5. Orientering om budget og kontingent for indeværende år. 

  Budgettet blev godkendt, med uændret kontingent. 
Det blev bemærket at fremadrettet skal deltagerne i bronetværket bidrage med 

betaling. 
Det tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 
6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

 

Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 
bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der 

hvert år vælges 2 suppleanter. 

Bestyrelsen foreslår for 2 år: 
Formand Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune (modtager genvalg) 
Bestyrelsesmedlem Helle Schou, Roskilde Kommune (modtager genvalg) 

Bestyrelsesmedlem Manohari Tissera, Køge Kommune (modtager genvalg) 
Bestyrelsesmedlem Roland Rasmussen, tidl. Kolding Kommune (modtager 

genvalg) 

Alle blev valgt som indstillet. 



                                                                                                      
  

Bestyrelsesmedlem på valg for ét år, da Rasmus W. Jensen, Vesthimmerland 
har meldt forfald, så supplement er indtrådt i årets løb i stedet. Bestyrelsen 

foreslår: 
Bestyrelsesmedlem Anne Bjorholm, Haderslev Kommune (modtager genvalg) 

Valgt som indstillet. 

Der blev ikke valgt suppleanter. Bestyrelsen undersøger muligheder for at         

besætte posterne. 

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
  Revisor Jakob B. Mortensen, Silkeborg Kommune, genvalgt 
  Det lykkedes ikke på generalforsamlingen at få valgt yderligere en revisor.  

Bestyrelsen bemyndiges til at finde en 2. revisor. 

        Revisorsuppleant Jette Schmalfeldt, Odense Kommune, genvalgt 

8. Kommende årsmøde, bestyrelsen foreslår at den afholdes i maj 2021. 

    9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål. 

Blev behandlet under pkt. 2. Formandens beretning. 

     10. Eventuelt  

           Intet at bemærke. 

  

  

 


