Dagsorden for den 27. ordinære generalforsamling vil, jf. vore vedtægters § 4 stk. 3, være:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
Godkendelse af formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og meddelelse af décharge.
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent og indskud.
6. Evt. valg af formand og næstformand.
7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
ad 4. Der er ikke fra medlemmerne modtaget forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Der er fra bestyrelsen modtaget forslag til budget for 2018, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Forslaget medsendes.
ad 5. Bestyrelsen foreslår: Kontingentet fastsættes uændret til kr. 200,- årligt og for folkepensionister samt unge
med studiekort til kr. 150,-. Der betales ikke indskud.
ad 6. Formanden kontreadmiral Lars Kragelund er på valg og villig til genvalg.
Næstformanden kommandørkaptajn Gustav Lang er ikke på valg.
ad 7. Bestyrelsen:
Seniorsergent Søren Konradsen er på valg og villig til genvalg.
Arr. koordinator Chris Lippert Dam er på valg og villig til genvalg.
Ingeniør Peer Bent Nielsen er på valg og villig til genvalg.
Holmens Provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen er ikke på valg.
Ingeniør Henry Qvamme er ikke på valg.
Civilingeniør Klaus Thiesen er ikke på valg.
Suppleanter til bestyrelsen:
Direktør Henrik Stray Dijohn er på valg og villig til genvalg.
Læge Flemming Neelmeyer er ikke på valg.
ad 8. Revisor og revisorsuppleant:
Statsaut. revisor, oberstløjtnant K. J. Krogsgaard er på valg, men ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår derfor revisorsuppleant Bodil Bruhn valgt som ny revisor.
Bestyrelsen ønsker forslag til ny revisorsuppleant.
Efter generalforsamlingen fortæller kommandørkaptajn Lars Povl Jensen om inspektionsfartøjet KNUD
RASMUSSENs redningsoperation af den canadiske trawler SAPUTI i Nordatlanten. KNUD RASMUSSENS
besætning blev efterfølgende hædret med Tordenskiold-Prisen 2017 for denne heltemodige indsats.
Deltagelse i den efterfølgende skafning anmeldes ved indsendelse af kr. 175,- pr. deltager. Prisen for gæster er kr.
200,-. Gæster er også velkomne til at overvære generalforsamlingen, men naturligvis uden tale- og stemmeret.
Beløbet indbetales til Selskabet Danske Tordenskiold-Venner på Netbank, på Reg. nr. 1551 konto nr. 543-2995.
eller postgiro nr. 543-2995. Vi gør opmærksom på, at fra den 1. januar 2018 er det ikke længere muligt at betale
girokort i landets postbutikker, men kun i bankerne. Nogle banker har en ordning, hvor du kan betale regninger
via en frankeret kuvert. Du sender dine regninger til banken, som sørger for at de bliver betalt.

Tilmelding senest den 12. marts d.å.
Selskabets mailadresse: mail@tordenskioldselskabet.dk
På glædeligt gensyn til en festlig aften.

