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DAGSORDEN i henhold til Dansk Militært Idrætsforbunds love, § 13.
Formand Jette Albinus indledte med at byde velkommen, og kunne kun beklage at der
havde været så mange udskydelser af Repræsentantskabsmødet på grund af COVID-19,
og de restriktioner det havde medført, men var glad for at det nu endelig kunne afholdes.
Hun påpegede at de mange informationer måske skyld i, at det ikke var alle som havde
opfattet, at Orienteringsmødet var aflyst.
Derefter oplæste formanden takkehilsen fra DMI protektor, HKH Kronprinsen.
1.

Valg af dirigent.
Advokat MJ-R Henrik Bræmer blev valgt som dirigent med akklamation.
Dirigenten redegjorde for formalia, herunder at krav om varsler var overholdt, men
kunne konstatere at der ikke var nok fremmødte deltagere incl. fuldmagter til at man
kunne vedtage lovændringer, se dagsordens pkt. 4.
Det blev derfor besluttet at punktet tages op på næste års Repræsentantskabsmøde.

2.

Formand for Dansk Militært Idrætsforbund, brigadegeneral Jette Albinus
aflægger formandens beretning.
Formanden indledte med at sige at beretningen var skrevet i en anden tid, hvorefter
hun læste beretningen op.
Formanden sluttede med at konstatere at vi nu var i en anden tid, og at det krævede
en stor indsats af os alle for at få tingene bragt tilbage til normal aktivitet igen.

Til sidst blev det meddelt at alle indendørs aktiviteter i 2020 er aflyst, og de
resterende udendørs aktiviteter søges gennemført. Meddelelse herom tilgår
foreninger og udvalg snarest.
Beretningen blev taget til efterretning.
3.

Kassereren, Bjarne Pedersen, fremlægger det reviderede regnskab for perioden
1. januar – 31. december 2019 til godkendelse.
Orientering om budget 2020.
Regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger.
Orientering om budget 2020
Kasseren henviste til at budgettet for 2020 stort set var lig 2019, og at henset til den
aktuelle situation ville det ikke være hensigtsmæssigt at drøfte budget for 2020 så
langt henne på året.

4.

Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen fremsætter forslag til lovændring således:
Kapitel 2§6:
Nuværende formulering:
Forbundsforeninger indbetaler til DMI et årligt kontingent pr. ordinært medlem, som
fastsættes ved det årlige repræsentantskabsmøde.
Kontingentet forfalder til betaling med 50% ultimo februar og 50% ultimo august.
Kontingentrestance, der efter skriftlig påmindelse ikke er indbetalt senest 3 måneder
efter forfaldsdagen, kan medføre udelukkelse fra medlemskab af DMI, jf. § 9.
Forslag til ny formulering:
Forbundsforeninger indbetaler til DMI et årligt kontingent pr. ordinært medlem, som
fastsættes ved det årlige repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for opkrævnings-/ forfaldsterminer og
opkrævningsmåde for kontingentet.
Kontingentrestance, der efter skriftlig påmindelse ikke er indbetalt senest 3 måneder
efter forfaldsdagen, kan medføre udelukkelse fra medlemskab af DMI, jf. § 9.
Ovenstående forslag kunne ikke behandles, da der ikke var nok deltagere
repræsenteret ved mødet, hvorfor det udskydes til behandling til Repræsentantskabsmødet 2021.

5.

Fastsættelse af kontingent.
Samme kontingent.

6.

Valg af formand.
Jette Albinus er på valg. Bestyrelsen indstiller Jette Albinus til genvalg for 2 år. Jette
Albinus blev genvalgt som formand for 2 år.(2022)

7.

Valg af næstformand.
Christian Høj er ikke på valg.(2021)

8.

Valg af kasserer.
Bjarne L. Pedersen er ikke på valg.(2021)

9.

Valg af bestyrelse (2-3 medlemmer i ulige år, 2-3 medlemmer i lige år) og 1
suppleant, jf. § 15.
Bestyrelsesmedlem Henning S. Juhl er ikke på valg.(2021)
Bestyrelsesmedlem Christina Pojezny er ikke på valg.(2021)
Bestyrelsesmedlem Karsten Frandsen er ikke på valg.(2021)
Bestyrelsesmedlem Jens Lunde er på valg. Bestyrelsen indstiller Jens Lunde til
genvalg for 2 år. Jens Lunde blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.(2022)
Bestyrelsesmedlem Jes Mose Jensen er på valg. Bestyrelsen indstiller Jes Mose
Jensen til genvalg for 2 år. Jes Mose Jensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
for 2 år.(2022)
NYT bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller Jonas Windum til valg for 2 år.
Joans Windum gav en kort præsentation af sig selv, og fortalte om den arbejdskraft
han kunne byde ind med. Jonas Windum blev valgt ind som bestyrelsesmedlem for 2
år.(2022)
Suppleant Therese Pulawska er på valg, og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen
indstiller Kim R. Kock til valg for 1 år.
Kim R. Kock gav en kort præsentation af sig selv og fortalte om den arbejdskraft han
kunne byde ind med. Kim R. Kock blev valgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år.
(2021)

10. Valg af amatør- og ordensudvalg, jf. § 18.
Formand, kontreadmiral Henrik Ryberg er ikke på valg (2022).
Oberst Kurt Mosgaard (hæren) er på valg. Bestyrelsen indstiller Kurt Mosgaard til
genvalg for 3 år. Oberst Kurt Mosgaard blev genvalgt for 3 år.(2023)
Oberstløjtnant Steen Bornholdt Andersen er ikke på valg (2022).
Suppleant, generalmajor Jan Brun Andersen (hæren) er på valg. Bestyrelsen
indstiller Jan Brun Andersen til genvalg for 3 år. Generalmajor Jan Brun Andersen
blev genvalgt for 3 år.(2023)
Suppleant kommandørkaptajn Lars Hjulgaard er ikke på valg (2022).
11. Eventuelt.

Per Heien
Generalsekretær

