KØBENHAVNS PIONERFORENING
AF 6. NOVEMBER 1909
Tirsdag den 23. februar 2010.
Ordinær generalforsamling.
Karens Minde Kulturhus.
Wagnersvej 19.
2450 København SV.

Referat af generalforsamling 2010.
22. Stemmeberettigede medlemmer, 13. B medlemmer og 1. gæst.
Formand Leif A. Hansen bød forsamlingen velkommen til generalforsamling og bad de
fremmødte rejse sig, for at mindes Pioner 1945-609-3 Jørn Erik Paulmann, Pioner 1950128-5 Viggo Hansen, Pioner 1952-422-432 Jørn Bjufstrøm, Pioner 1963-569609 Ib Jørgensen, Pioner 1946-038-5 Erling Larsen og Pioner 1964-634902 Niels Ulrik Hermansen, der
er afgået til Ryes brigade.
Herefter gik man til første punkt på dagsorden.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslog Svend Knudsen til dirigent, der blev enstemmigt valgt.
Svend Knudsen takket for valget, og konstaterede, at formaliteterne med
varsling og indkaldelse til generalforsamlingen, var i orden.
Dirigenten udpeget to stemmeoptæller: Michael Bedsted og Jan Jørgensen.
Referent Harry Ottosen.
Pkt. 2. Formandens beretning.
Formandens beretning: Kort fortalt, der var 148 medlemmer ved udgangen
af 2009, heraf var der 25 b-medlemmer og 29 var medlemmer af skyttelaug.
I årets løb har der været afholdt flere større arrangementer: Generalforsamling,
miniferie i Sønderjylland (sendemandsmøde)(tak til Johannes), fugleskydning,
Frilandsmuseet, stafetløb, banko. Vi har støttet op om KSS arrangementer bl.a.
Soldatens dag og banko m.m.
Vores 100 års jubilæum/stiftelsesfest i Faaborg deltog 77 pionøser og pioner, vores
100 års reception på Karens Minde var der stor deltagelse fra KSS og fra vores
medlemmer. Julefrokosten her var der 47 deltager. I alle 3 arrangement deltog vores
100 års medlem Tage Kromann. Bestyrelsen er meget glad for den opbakning
og tilslutningen til vores arrangementer og ikke mindst den gode pionerånd og dejlige humør medlemmerne har med til vore arrangementer.
Vi deltog ikke Regimentet 325 års jubilæum, bliver fejret 5.- 6. - 7. november, med
parade i Skive by d. 5. samt parade d.6. på kasernen, på grund af vores eget
jubilæum; men til den store jubilæumsmiddag d. 7. i Skive, deltog formanden og
hans kone.
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Vores flotte fane har været repræsenteret mange steder i år, en stor tak til fanebæreren og fanevagten.
Der var også en stor tak til vores Webmarster Svend Knudsen og til redaktøren af
Pioneren Michael Bedsted.
Ole Nielsen fik udleveret sin noget forsinket fødselsgave fra foreningen.
Gregers O Ersgaard blev udnævnt til æresmedlem af KP., grundet hans store arbejde i foreningen.
Der blev uddelt skjolde til: Karen M.B. Hansen, Kurt H. Quiding, Svend Knudsen, Finn
G. Andersen, Peter Dall, Harry Ottosen og Leif A. Hansen for det store arbejde i forbindelse med 100 års jubilæet i KP.

Godkendt.
Pkt. 3. Skyttelaugets beretning.
Formanden for skyttelauget Michael Bedsted, fortalte kort om, skyttelauget
beretning til orientering, beretningen var blevet enstemmigt godkendt d. 9.
februar 2010 på Skyttelaugets medlemsmøde.
Pkt. 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Peter Dall gennemgik regnskabet, og formueoversigten viste at
Egenkapitalen er på i alt kr. 1.628.747,02
Regnskabet er blevet revideret d. 1. februar 2010 af foreningens revisor.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Kassereren har d. 14. december 2009 meddelt bestyrelsen, at han fratrådte kasserer
jobbet til generalforsamlingen i 2010, kemien mellem formanden og kassereren passede ikke sammen.
Forsamlingen tog det til efterretning.
Pkt. 5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkommende forslag.
Pkt. 6. a. Fastsættelse af kontingent og indskud for 2011.
Kontingent uændret kr. 200, kr.
Indskud fik bestyrelsen af forsamlingen, bemyndigelses til at sætte ud af kraft.
Vedtaget.
Pkt. 6. b. fastsættelse af beløb til bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen forslog uændret 800 kr. pr. møde.
Vedtaget.
Pkt. 6. c. Tilskud til skyttelauget.
Efter behov.
Vedtaget.

Pkt. 6. d. Fastsættelse af beløb til kontorhjælp og telefon.
Kontorhjælp forslås uændret 7.200 kr.
Telefon penge forslås uændret, 5 x 1.500 kr.
Vedtaget.
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Pkt. 6. e. Fastsættelse af rejsegodtgørelse til sendemænd.
Rejsegodtgørelse til sendemænd: Uændret 800,00 kr.
Vedtaget.
Pkt. 7. Valg af formand:
Leif A. Hansen
b. Valg af ny kasserer for 1. år.
Michael Bedsted.
Valgt.
Pkt. 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant:
a. Bestyrelsesmedlem: Leif Meulengracht.
b. Bestyrelse suppleant: Kurt Quiding (Modtager genvalg)
Valgt.
Pkt. 9. Valg af revisor for 2 år:
a. Afgående: Svend Knudsen
Valgt.
Valg af ny revisor for 1. år:
Jan Jørgensen.
Valgt.
b. Valg af revisorsuppleant:
Peter Dall.
Valgt.
Pkt. 10. Valg af kasserer til fonden.
a. Afgående: Kurt Jæger Rasmussen
Genvalgt.
b. Valg af medlem til fonden.
Afgående: Svend Knudsen
Genvalgt.
c. Valg af 2 suppleant til fonden.
Henry J. Lang
Valgt.
Afgående: Finn Andersen.
Genvalgt.
Pkt. 11. Valg af fanebære.
a. Leif Meulengracht blev genvalgt.
b. Valg af fanevagt
Gregers Ersgaard blev genvalgt.
Pkt. 12. Valg af sendemænd.
Bestyrelsen og bestyrelses suppleanten er sendemænd.
Sendemand: Henry Lang, Peter Dall, Jan Jørgensen og Ole Breitenstein.
Valgt
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Pkt. 13. Eventuelt.
Helmuth orienterede lidt om de 3. veteranhjem. Gregers forslog vi skulle sende
blomster til de soldater, der blev såret i tjenesten. Dette ville bestyrelsen se på..
Ib Dramshøj udleveret en vandrepokal, Den gyldne Bailebro, modtageren for 2010
blev Svend Knudsen.
Formanden takket Svend Knudsen for hans job som dirigent.

Dirigent.

Sekretær.

Svend Knudsen

Harry Ottosen
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