
Referat af generalforsamling den 6. oktober 2021 i Fæstningsbyen Fredericias Venner

Ad 1) Valg afdirigent

Formanden for FF Venner, borgmester Steen Wrist bød velkommentil generalforsamlingen og

foreslog på bestyrelsens vegne Erik Schwensen som dirigent, hvilket forsamlingen bifaldt med

applaus. Erik Schwensen takkede for valget og ledte fællessangen " I natten klam og kold".

Ad 2) Formandensberetning

Erik Schwensen konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne og gav
ordet til formanden for FF Venner, borgmester Steen Wrist, der på bestyrelsens vegne aflagde
beretning for 2019 og 2020. Forsamlingen modtog beretningen med applaus.

Ad 3) Regnskab til godkendelse

Ole Steen Hansen gennemgikherefter, i kasserer Kurt Ø Sørensens fravær, regnskabet for 2019 som
forsamlingen godkendte. Herefter blev regnskabet for 2020 gennemgået, hvilket også blev

enstemmigt godkendt. Forsamlingen kvitterede for regnskaberne med applaustil Kurt Ø. Sørensen.

Ad 4) Budgetog aktiviteter i 2022 til orientering

Budgetog aktivitetsplantet for 2022 blev gennemgået. Aktiviteterne omfatter 5.-6. Julidagene,
Føringsstøtteregimentets march i oktober samt byens fødselsdag den 15. december.
Forsamlingen godkendte budget og aktivitetsplan med applaus.

Ad 5) Fastsættelse af kontingent 2022
Forslag om uændret kontingent blev enstemmigt godkendt.

Ad 6) Behandling af indkomneforslag

Der var ikke indkommetforslag.

Ad 7) Valg afbestyrelse

Johannes LundNielsen — valgt for 2 år

Steen Wrist — genvalgt for 2 år
Susanne Eilersen — genvalgt for 2 år

Christian Herskind — genvalgt for 1 år
Ole Steen Hansen — genvalgt for 1 år
Alle valgtes med applaus.

Ad 8) Valg af bilagskontrollant for 1 år

Inge Reinholt blev genvalgt med applaus.

Ad 9) Suppleantfor bilagskontrollantfor 1 år
Peter Honore blev genvalgt med applaus.

Ad 10) Evt.
Et medlem rettede en tak for det store arbejde der laves med at registrere e-mails, så medlemmerne
kan modtage Føringsstøtteregimentets informationsblad ”Telegrafen”. Det er et stort arbejde og
bladet bliver læst medstor interesse.



Et medlem spurgte, om byens fødselsdag den 15. decemberfejres i år, men det er der ikke planer
om.

Johannes Lund Nielsen efterlyste medlemmer, der ikke modtager mails fra foreningen, med henblik
på at få etableret den kontakt.

Et medlem refereredetil en tidligere generalforsamling, hvor adoption af fregatten Iver Huitfeldt

havde væretdrøftet og spurgte til status på det. Ole Steen Hansen svarede, at byen havde besøg på
flagdagen i 2018, hvor adoptionen foregik ved en officiel reception på rådhuset. Byen har siden

inviteret til 6. Juli, men pga. sommerferie er et besøg ikke blevet gennemført. Bestyrelsen tager
forslaget med videre.

Et medlem spurgte, hvor langt man er med fæstningscenterplanerne. Hertil svarede formanden,at

Voss grundener reserverettil formålet og adresserede en tak til Susanne Eilersen, der har været
vedholdendei arbejdet med at fremmeprojektet. Steen Wrist fortalte i øvrigt, at der i det

kommunale budgetfor 2022 er afsat midlertil forarbejder til centeret, men at det er færdiggørelse af
renoveringen af Volden, der har førsteprioritet. Om budgettet nævnte Steen Wrist desuden, at der
ogsåer afsat lidt flere midler til markeringen af 5.-6. Juli.

Afslutningsvis fortalte formanden, at bestyrelsen på et netop afholdt bestyrelsesmøde havde

besluttet at afholde næste generalforsamling den 20. april 2022 og at der før den dato planlægges en
nytårskoncert i slutningen afjanuar 2022 med Slesvigske Musikkorps.

Erik Schwensen takkede for den gode stemning og afsluttede med at ønsketillykketil de ny- og

genvalgte bestyrelsesmedlemmer, inden han afleverede generalforsamlingentilbage til formanden.

Steen Wrist takkede for den opbakning, foreningen møder hos medlemmerne og takkede også for
en rolig generalforsamling, der blev ledet godt og kyndigt af Erik Schwensen.

Fredericia den 14. oktober 2021
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