Velkomst ved formand Arne Haugaard
Forretningsføreren foretog navneopråb. Der var mødt 21 stemmeberettigede medlemmer
Generalforsamlingen var indkaldt med nedenstående dagsorden
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg:
a. valg af formand
b. valg af forretningsfører
c.

valg af 3 regionsledere, Nord-Syd-Øst

d. valg af 3 suppleanter, Nord-Syd-Øst
e. valg af bilagskontrollant
f.

valg af suppleant for bilagskontrollant

6. Eventuelt.

Formand Arne Haugaard bød velkommen og rettede en speciel velkomst til Solveig Guldberg, CS ledelses
sekretariat.
Ad 1 - Valg af dirigent
Solveig Guldberg blev foreslået og valgt.
Dirigenten påpegede de problemer det havde givet, at generalforsamlingen ikke havde været i bladet, men
indkaldelsen havde været sendt ud som mail og den lå på hjemmesiden.
Ad 2 - Formandens beretning
Kære medlemmer, æresmedlemmer og dirigent Solveig Guldberg, hjertelig velkommen til jer alle.
Inden jeg går over til min beretning, vil jeg gerne benytte lejligheden til mindes de medlemmer der er
afgået ved døden siden sidste generalforsamling.
Jesper kan ikke være her i dag på grund af forhandlingerne om OK18 vil fortælle om. Han ville have fortalt
om OK18, her er vores prioritering fortsat at en procentregulering skal udelukkende bruges på lønnen.
Sammenslutningen LO-FTF. Hvad vil det betyde for CS? Det er ikke muligt at give et kvalificeret svar på det
endnu, vi må vente og se hvilke udspil der eventuelt kommer.
Arbejdet i de 3 regioner

Keglespil og udflugter.
Der bliver lavet mange gode arrangementer, men generelt er der en manglende tilslutning til
arrangementerne. Der skal derfor fokuseres på at få mere gang i regionerne.
Vi skal bruge CS bladet mere. Vi skal være mere aktive på CS hjemmeside under pensionist, det er den
hurtigste måde vi kan få vore budskaber ud.
Husk at man kan skrive på egne vegne. Vi må gøre mere for at få militære CS pensionister med til vore
arrangementer.
Arbejdet i bestyrelsen
Pensionistkortet og de problemer det har medført har givet en del diskussioner, tilbage står, at det er den
enkelte chef der afgør om han er interesseret i at vi kommer.
Johannes gjorde opmærksom på, at nogle af hærens regimenter har udstedt lokale adgangskort. Hvis en
lokal kaserne/flådestation eller flyvestation giver tilladelse, kan man stadig bo på disse etablissementer.
Hvis en lokal chef ikke ønsker os, trækker han blot FE kortet og så er den potte ude.
Region Nord
Nord har problemer med at folk til at møde op.
Arrangementet med Foto Henning måtte aflyses, da der kun var en enkelt der meldte sig.
Mogens Stub ville vide hvor mange medlemmer vi er i Nord. Der er 67.
Region Øst
Der spilles fortsat kegler 2 gange årligt.
Formanden er desværre ikke mere, men Rudi er begyndt at samarbejde med Kystartilleriforeningen (KAF).
Der var planlagt julefrokost på Frederiksberg, indtil vi bedt om at betale husleje, så det blev aflyst.
Der planlægges et sommerarrangement og også en julefrokost
Region Syd
Johannes finder der har været en fornuftig tilslutning til deres arrangementer på både militære
etablissementer og på TV2.
I foråret er der et arrangement den 24. maj klokken 1000 på Vadehavscentret og et lokalt bunkermuseum.
Spørgsmål
Mogens Stub spurgte hvor mange nye pensionister får vi fra FCE og CS. Nye pensionister bliver pensioneret
som CS pensionist og ikke FCE pensionister.
Johannes mente, at man kan fortsætte som kørelærer hos forsvaret med fuld løn og ingen fradrag, selvom
man kommer fra et statsjob. FMD tager sagen op, hvis der opstår problemer.
Vagn beklagede, at han var den eneste fra det tidligere vagtpersonel, der var til stede.
Leif Richardsen brugte forskellige eksempler på hvor man havde udelukket traditionsbærende personel.

Beretningerne blev godkendt med applaus.
Ad 3 - Aflæggelse af revideret regnskab
Forretningsføreren gennemgik regnskabet og svarede på enkelte opklarende spørgsmål.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4 - Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
Ad 5 - Valg af formand
Arne Haugaard foreslået og valgt
b valg af forretningsfører
Eddy Marrup foreslået og valgt
c valg af 3 regionsledere Nord, Syd og Øst
Nord, Jørn Houbak foreslået og valgt
Syd, Johannes Norrild foreslået og valgt
Øst, Rudi Vestergaard foreslået og valgt
d valg af 3 suppleanter Nord, Syd og Øst
Nord, Mogens Bæk foreslået og valg
Syd, Mogens Højstrup Sørensen foreslået og valgt
Øst, Hanne Strunge foreslået og valgt
e valg af bilagskontrollant
Henry Jeppesen foreslået og valgt
f valg af suppleant for bilagskontrollant
Leif Richardsen foreslået og valgt
Ad 7 - Eventuelt
Leif Richardsen kunne fortælle, at pensionistforeningen ville blive lukket ude af Jonstrup lejren, idet lejren
skal sælges. I hangar 2 på Flyvestation Værløse vil man kunne leje sig ind og have sine fly til at stå der.
Nationalmuseets C47 forventes at komme til i 2019. Foreningen vil ændre deres vedtægter, så civilt
personel kan blive medlemmer.
HJV-kommandoen holder fast i de traditionsbærende arrangementer.
FMD takkede dirigenten og lukkede generalforsamlingen.
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