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Ordinær generalforsamling 
Danmarks Våbenhandlerforening  
 
Onsdag den 16. september 2020,  
Munkebjerg Hotel, Vejle 
 

 

Pkt. 1         Mødets åbning / valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Henrik Gynther, der blev valgt som dirigent. Diri-
genten takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
Pkt. 2         Notering af stemmeberettigede  
 
Dirigenten konstaterede, at der var 12 stemmeberettigede og 1 fuld-
magt på generalforsamlingen - i alt 13 stemmeberettigede.  
 
Herefter gav dirigenten ordet til konstitueret formand Kristian Petersen 
for fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning. 
 
 
Pkt. 3 Bestyrelsens beretning 
 
Se vedhæftede noter fra beretningen. 
 
Pkt. 3.a Afsked v/ Nils Juul Larsen 
 
Afgående Formand for Våbenhandlerforeningen Niels Juul Larsen takke-
de for de mange år som formand og det gode samarbejde i bestyrelsen 
og med Dansk Erhverv. 
 
Pkt. 4 Fremlæggelse af årsregnskab og beslutning om decharge 
  
Sekretariatschef Matthias Vesterdal fremlagde Danmarks Våbenhandler-
forenings regnskab dækkende perioden 1. januar - 31. december 2019. 
 
Matthias Vesterdal kunne konstatere, at foreningens ordinære resultat i 
regnskabsåret androg et overskud på kr. 52.055 mod et budgetteret 
overskud på kr. 25.000. Han kunne samtidig konstatere, at foreningens 
egenkapital pr. 31. december 2019 er kr. 144.018. 
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Foreningens årsregnskab blev herefter enstemmigt godkendt af general-
forsamlingen. 
 
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at vedtage at meddele 
decharge for årsregnskabet 2019. 
 
 
Pkt. 5         Fremlæggelse af budget og forslag til fastlæggelse af kon-
tingent 
 
Dirigenten oplyste, at ifølge foreningens vedtægter skal budgettet ikke 
godkendes af generalforsamlingen, men blot fremlægges. Dirigenten 
gav ordet til Matthias Vesterdal.  
 
Matthias Vesterdal fremlagde foreningens årsbudget 2020, som udviste 
samlede indtægter på kr. 49.000 og samlede udgifter på kr. 43.000 samt 
finansielle poster på kr. 3.000, hvilket gav et budgetteret overskud på kr. 
3.000. 
 
Bestyrelsen foreslog et kontingent til foreningen på kr. 1.200 i 2020. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Generalforsamlingen tog bestyrel-
sens forslag til budget 2020 til efterretning 
 
Pkt. 6              Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
 
Der var ikke indkommet forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse. 
 
Pkt. 7          Valg af bestyrelse  
 
Kristian Petersen og Kurt Petersen var på valg til bestyrelsen og begge 
blev genvalgt. 
 
Pkt. 8          Valg af revisor 
 
Lars Olsson, Michaels Jagt, blev valgt som ny revisor. 
 
Pkt. 8          Eventuelt 
 
Generalforsamlingens dirigent Henrik Gynther afsluttede generalfor-
samlingen. 
 
Efter den ordinære generalforsamling afholdt bestyrelsen et kort møde, 
hvor bestyrelsen konstituerede sig med Kristian Petersen som formand 
og Thomas Danielsen som næstformand. 
 
 
Vejle, den 16. september 2020 


