Referat af HPRD Generalforsamling 16 MAR 2019
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Mødet blev afholdt i Gl. Varmecentral i Kastellet i København og blev

afholdt icivil.

1r\

/12

Dagsordenen blev offentliggjort i indkaldelsen til GF i "Reserven" nr.112019

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Godkendelse af Foreningens regnskab for det forløbne år.
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4. Fastsættelse af medlemskontingent for kontingentåret på grundlag af et fremlagt budget.
5. Valg af formand
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
B. lndkomne forslag.
9. Eventuelt.

Som besluttet af bestyrelsen den 05 MAR 2019 og justeret 14 MAR 2019 af BKH mht.
Frafald af kandidat til bestyrelsen.
Mødet startede med evaluering fra salen af forårsmødet. Kommentarerne var:
Mere tid til udvalgsmøderne, måske det kan være muligt at deltage i udarbejdelse
af flere udvalg. Mindre tid til præsentation istedet.
Kombinere et seminar med forårsmødet og GF ift. at få flere med, dette kunne
f.eks. være SIKPOLSEM.
Skift mellem Fredericia og KBH - midtvejsmødet var også i KBH.
De øvrige medlemmer skal informeres om det der blev talt om på forårsmødet.

o
o

-

.
.

Ad

1:

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog valg af Thorbjørn von Alm Philippsen (formand Sønderjyske
Kreds).
Dette blev vedtaget,
Forsamlingen var beslutningsdygtig.
Dirigenten gjorde opmærksom på nogle mangler i et af punkterne, som dirigenten

vil informere om hen ad vejen.

Dagordenen levede op

til vedtægterne, ift.

indkaldelse og indhold.
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Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i de forgangne år
v/ Jan Hjortshøj

Bestyrelsen havde forud

for mødet foreslået, at beretningen blev taget til

efterretning.
Dirigenten gav ordet til JH.

JH bød velkommen

cs.

- med en særlig velkomst

til kollegaerne fra HOD, HKKF og

JH henviste til årsberetningen som var tilgængelig på HPRDs hjemmeside,

I

og som var uddelt ved begyndelsen af GF 2019, JH fremhævede følgende
punkter fra årsberetningen :
Vigende medlemstal
Skrumpende økonomi
Vanskeligt at rekruttere frivillige og kapable kræfter til at løfte
Dog var udvalgene et eksempel på at dette kan lade sig gøre

.
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var stagneret
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HPRD som brand
yngre
særligt ved
medlemmer/potentielle medlemmer. Dette var et problem, da reserven har
stor velvilje i forsvarsforliget. Dette er et paradoks og en udfordring for
foreningen.

Herefter fremlagde

JH

bestyrelsens overlevering

til den nye bestyrelse.

Fokuspunkterne fra den konstitueret bestyrelse var:
OKlB implementeringen, kommunikation og støtte hertil.

.
o

.
o

HPRDs image og momentum - der skulle ro på den uro der opstod i
forbindelse med udskiftning af bestyrelse. HPRD er tilbage på sporet, men
der var stadig stagnation i foreningen.
Administrativ støtte skulle fortsætte.
Plan og budget 2019 - dette blev udtømt i næste punkt på dagsordenen.

JH mente at det var gået hæderligt med at få løst den konstitueret bestyrelses
fokuspunkter. Dog var HPRD's strategiske plan 2019-2022 ikke blevet lavet. Det
positive ved dette var, at der var råderum for den nye bestyrelse til at udarbejde
denne strategi.
JH fremlagde den konstituerede bestyrelses anbefalinger til den nye bestyrelse:
HPRD skulle have en styrende strategi for aktiviteter.
I organisationen var der byggesten for en ny bestyrelse til at udvikle foreningen.
Men det var behov for et fælles overblik og en styrende hånd.
Økonomi var udfordret bl.a. ift. medlemstal. Flere reservister i Forsvaret bør
give stigende medlemstal i HPRD. Der burde kigges kritisk på udgifter, bl.a. ift.
medlemsbladet.
HPRD var der for medlemmerne
både som interesseorganisation og som
fagforening. HPRD skulle være bedre til at servicere medlemmerne, bl.a. ift.
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aftaleudvalg, og ift. at arbejde med rekruttering og fastholdelse af nye
medlemmer. Dette blev ikke gjort godt nok, hvilket også betød at HPRD ikke
fastholdte medlemmer,
HPRD havde gode relationer til Chr. Borg, Forsvaret og andre foreninger. Der
var en åbenhed og velvilje mod HPRD, som der skulle værnes om.

Produktionen i foreningen kunne være bedre
overleve en konkurrent.

-

HPRD ville nok ikke kunne

JH orienterede om hæderstegn modtagerne 2019.
Disse skulle overrækkes den 26. april med deltagelse af protektor HKH Prins Joakim
JH gav en særlig tak til Peter H. Lynard, som havde fungeret som krumtap iforeningen.
JH gav præsenteret en fremadrettet vision for foreningen:
HPRD skulle være reservens interesseorganisation.
Selvstændig politisk stemme.
Fokus skulle være på de aktive i reserven. At man kan tiltrække nye
medlemmer, var et plus, men man skal kunne servicere ens nuværende
medlemmer.
Motivere medlemmer til at være frivillige.
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Hårdtslående international kontekst, så som CIOR etc., skulle skabe
resultater for det danske forsvar.
HJV skulle der være et godt samarbejde med.
Måske skulle der fremadrettet være færre bestyrelsesmedlemmer.
Værn om traditioner og historien.

sb
r
HPRB
rS

JH's gennemgang af året der var gået, blev efterfulgt af spørgsmål og kommentarer
fra salen:
. Spørgsmål; Der var manglende information i årsberetningen om OKIB. Hvad
havde den nye bestyrelses gjort for fremadrettet transparens?

JH svarede, at kredsformænd og udvalgene får referaterne fra bestyrelsesmøderne.
Ydermere, informerede JH, at bestyrelsen internt havde gennemgået, hvordan man
kunne sikre, at en lignende situation, som den iefteråret 2018, ikke ville ske igen.
Forretningsordenen var lavet med henblik på, at den skulle lave checks and balances
i foreningen- denne er på hjemmesiden. Denne bliver muligvis revideret ved en ny
bestyrelse. Brydninger og diskussion var naturligt i en bestyrelse, men dette skulle
holdes internt i bestyrelsen og ikke luftes i offentligheden.
Peter Kaare Thomsen supplerede med, at aftaleudvalget arbejdede hårdt for at få helt
styr på OK1B.

Det blev kommenteret fra salen, at det har haft en konsekvens, at der blev skrevet
under på en overenskomst uden at have mandat til dette.
JH gjorde det klart, at der ikke var en individuel placering af ansvar, og gjorde det klart,
at der var en respekt for det arbejde der var blevet lagt i OKIB.
BKH supplerede med, at dervar en erkendelse af, at man i fællesskab skulle have haft
taget hånd om udviklingen af uenighederne til OK18.

Spørgsmål fra salen: Ville det undergarve HPRD, hvis man slog sig sammen med
HOD?
JH svarede som enkelt person, og altså ikke på vegne af bestyrelsen, at det ville det
ikke gøre.
Kommentar fra salen: En stor tak til JH for et godt arbejde.
Der blev afslutningsvist erkendt, at årsberetning har nogle mangler grundet, at der blev
indleveret materiale efter tidsfristen.
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Godkendelse af Foreningens regnskab for det forløbne år.
v/ Jan Hjortshøj
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Bestyrelsen foreslog, at regnskabet godkendes

ltz
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JH gennemgik regnskabet med en fælleslæsning af det uddelte regnskab.
Herefter blev ledelsesberetningen gennemgået, hvor det blev fremhævet at

.

.
.

Der var 100 der havde meldt sig ud og 32 der havde meldt sig ind

i

foreningen.
Der har været øget udgifter i sekretariatet.
Budget 2019 opererede på underskud. Budgettet er lavet på baggrund af
budgettet 2018, med en opfordring om, at den nye bestyrelse bør lave et
bedre budget. Bl.a. erhvervspartnerskaber og sekretariatet var punkter der
bør blive evalueret på.

Spørgsmål fra salen: NIL
Regnskabet blev vedtaget.

Ad 4: Fastsættelse af medlemskontingent for kontingentåret på grundlag af et
fremlagt budget
v/ Jan Hjortshøj.
Som det følger af vedtægten, fastlægges kontingentet på grundlag af det fremlagte budget.
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastsættes som beskrevet.
Punktet blev gennemgået af JH

- dette var uændret fra sidste år.

Medlemskontingentet blev vedtaget.
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Valg af formand

Forud for GF havde Jesper Trommer Volf (JTV) tilbudt sit kandidatur som formand.
Bestyrelsen foreslog at Jesper Trommer Volf blev valgt som formand.
Dirigenten spurgte om der menes at være andre kandidater: Nil.

JTV blev valgt
Herefter gav Jesper en kort tale om, hvad han så ske fremadrettet i foreningen. Her i blandt

roste han udvalgsstrukturen, og annoncerede at han mente, at der skulle vælges to
næstformænd, 6n til det interne og 6n til det eksterne. Ydermere skulle der være et stærkt
samarbejde mellem kredsene og HPRD ift. aktiviteter og visioner. Foreningen skulle rettet
sig mod de aktive reservister, både dem med kontrakt og dem der deltager i øvelser mm.
Ad
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Valg af bestyrelse

I indkaldelsen til generalforsamlingen var det anført, hvem der på det give tidspunkt havde
stillet sig til rådighed som kandidat til at være medlem af bestyrelsen.
I mellemtiden havde Rune Bech trukket sin kandidatur.

I

kandidater stillede sig til rådighed og følgende blev valgt:
.Oberstløjtnant-R Klaus Munch Kjøller, Hæren (ønskede kun valg for et år) fik 53 stemmer
og blev valgt for 6t år.
.Kaptajnløjtnant-R Peter Kaare Thomsen, Søværnet (ønskede kun valg for 6t år). Blev ikke
valgt med sine 36 stemmer.
.Oberstløjtnant-R Jesper Schneider, Hæren, fik 64 stemmer og blev valgt for 6t år.
.Oberstløjtnant-R Lars Bak, Flyvevåbnet, fik 53 stemmer og blev valgt for to år.
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'Kaptajn-R Lars Hawaleschka Madsen, Flyvevåbnet, fik s7 stemmer og blev valgt
for 6t år
'Premierløjtnant-R Mads sander, søværnet, fik 56 stemmer og blev valgt for to år
'PremierløjtnantR Ronny B. Vossen Rasmussen, Hæren, fik b3 stemmår og blev
for to år,
'seniorsergent-R John Krøyer, søværnet, fik 72 stemmer og blev valgt for 6t år.
.oberstløjtnant af reserven Bo Stenhus, Hæren. Blev ikke vålgt med
Jine 47 stem mer

HPRD

lzt

Bestyrelsen foreslog, at der blev valgt 7 bestyrelsesmedlemmer, og at der blandt de valgte
ved lodhækning ved dirigentens foranstaltning blev afgjort, hvem der er valgt for 6t år,åg
hvem der er valgt for to år, jf. herved vedtægtens $ 14 om, at halvdelen åf bestyrelsen
ordinært afgår hvert år.

Forud for afstemningen gav dirigenten gav ca. 30 sek til hver kandidat, så de kunne

præsentere sig for deltagerne af GF.

De fremmødte fik udleveret stemmesedler, hvorpå de skulle krydse 7 navne af.

af dirigenten, trukket lod offi, hvilke nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer, der skulle sidde for 6t ellertå år. Der skulle findes fire medl-emmer
for hver af perioderne, jf. Ovenstående liste i dette punkt.
Herefter blev der, under ledelse
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Valg af revisor
v/ Jan Hjortshøj

B_estyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet MAZARS for en 6tårig periode.
JH begrundet valget af MAZARS.

Det blev vedtaget.
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Behandling af indkomne forslag

Dirigenten gjorde opmærksom på, at en del af de indkomne forslag

-

bortset fra

bestyrelsens eget forslag - ikke var tilgængelige på foreningens hjemmeside, hvorfor disse
ikke kan blive behandlet på GF 2019.

Dirigenten overfører diskussionen om dette

til punktet eventuelt. Men iflg. punkt

vedtægterne, er det kun punktet stillet af bestyrelsen, som kan blive behandlåt.

I

i

Bestyrelsen foreslog at ændre termerne 'præsident'og 'vicepræsident', tilbage til 'formand'
og 'næstformand'.
Dette blev vedtaget.

Ud over bestyrelsens forslag om

vedtægtsjustering,

jf.

indkaldelsen til

generalforsamlingen, var der ndkommet følgende yderligere forslag :
Bestyrelsen foreslog, at $ 6, 1 . og 2. punktum i foreningens love blåv erstattet af følgende
formulering:
"Medlemskontingent fasfsaeffes af bestyretsen for kontingentåret, der følger kalenderåret."
Hidtidigt 3. punktum bliver herefter til 2. punktum.
i

Baggrunden for forslaget var at give mulighed for at optimere tilrettelæggelsen af
foreningens forhold, således at bestyrelsen allerede før kontingentårets begyÅåelse har
mulighed for at orientere medlemmerne herom.
Forslaget blev ikke behandlet.

Peter Jacobsen foreslog

:
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Ændring af tegningsretten, således at formanden ikke alene er
r
tegningsberettiget for foreningen, men at dette eksempelvis ændres til
"Formanden i samråd med et bestyrelsesmedlem eller den samlede
bestyrelse"
1t\
Udarbejdelse, fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden for
bestyrelsens arbejde, herunder beføjelser m.v. for etablering af udvalg
Bestyrelsen stilles i opdrag at indlede forhandling med HOD henimod fælles
organisering, med varetagelse af officerernes samlede interesser,
overenskomstforhandling m.v.

HPRB

2.
3.

Bestyrelsen foreslog, at forslaget ikke vedtages af generalforsamlingen
Forslaget blev ikke behandlet.

lb Snoer foreslog ny kontingentsats i form af et seniorkontingent.
Bestyrelsen forslog, at forslaget ikke blev vedtaget af generalforsamlingen.
Forslaget blev ikke behandlet.

Hasse Resenbro foreslog, at HPRD nuværende logo udgår og erstattes af tidligere logo.
Forslaget var nærmere uddybet i en med forslaget samtidig indsendte "Power Point"præsentation.
Bestyrelsen foreslog, at forslaget ikke blev vedtaget af generalforsamlingen.
Forslaget blev ikke behandlet
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Eventuelt

Dirigenten gjorde opmærksom på, at det er punktet hvor alt kan diskuteres og intet
vedtages,

JH gennemgik de indkomne forslag og forklarede at der var sket en fejl, hvor disse ikke
var offentliggjort rettidigt, så disse kunne komme til afstemning.
lb Snoor trak sit forslag tilbage

JH præsenterede Hasse Resenbros forslag, der er forståelse om at traditionen er stor ved
det gamle logo. Men den tidligere bestyrelse var imod, da skift ikke var rettidigt og er for
bekosteligt. JH henviste til, at dette kunne den nye bestyrelse tage op på et tidspunkt.
Ydermere, blev der hjort opmærksom på, at der er for mage buer på kronen i det gamle
logo, hvorfor at det ikke blev anbefalet at skifte logo.
BKH gennemgik flere ting:
at han selv havde lavet en fejl om ikke at få udsendt de indkomne forslag. Det blev
beklaget til de forsamlede.
lnhabilitet ift. de kandidater der er valgt i bestyrelsen, er noget der er adresseret i
forretningsgangen. Dette besluttes ikke af det enkelte bestyrelsesmedlem, men af
hele bestyrelsen.
Danmarks veteranforening og HPRD lokalt var et samarbejde, som kan
anbefales, at man også gjorde med andre relevante foreninger.
Historie om entitetsbegrebet og dets vigtighed. Budskabet var, at man
aldrig må give op, og man skal blive ved med at kæmpe for det man gerne
vil have, så skal det nok komme. DSg er et eksempel herpå.

.
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Christian Herskind takkede HPRD for et godt samarbejde med CFR af implemente
forsvarsforliget.

HPRD

Nyvalgt formand takkede JH og BKH og gav dem erkendtlighed.
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Lars Knudsen (LK) kommenterede:
Tegningsret skulle i vedtægterne, og skal iforretningsorden midlertidigt.
LK gennemgik økonomi med forslag til forbedringer til næste års regnskab, bl.a.
om man skulle overveje at droppe revision.

.
.

Kommentar fra deltagekredsen om

at man kunne bruge bataljon begreber fremfor

entitetsbegrebet.
Dette kommenterede BKH på.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
F

anden afsluttede GF
rborg, den 04.04.2019

Th

rn Philippsen, dirigent
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