
Referat af generalforsamling i Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteraner onsdag 
den 2. juni 2021 på Ramsingsvej 30, 2500 Valby. 

Til generalforsamlingen var 19 medlemmer fremmødt. 

Punkt 1. - Som dirigent blev Carol Thrane valgt. 
Hun konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt samt at den var 
beslutningsdygtig. Derefter gav hun ordet til formand Jesper Djurhuus. 

Jesper Djurhuus oplyste, at siden sidste generalforsamling var følgende medlemmer 
afgået ved døden: 
Birger Riis-Hansen 
Per Hestbæk 
Jørgen H. Andersen 
Donald Knudsen 
Erik Gredal Jensen 
Forsamlingen rejste sig og holdt et minuts stilhed. 

Punkt 2. Formandens beretning. 
Jesper Djurhuus konstaterede, at vi nu har fået et ståsted, samt en god aftale med 
Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening. Vi er 169 medlemmer i 
veteranforeningen. Formålet er, at samle medlemsskaren til sociale og kulturelle 
aktiviteter,  således at vi bibevarer kollegialt og kollektivt samvær samt indgå i 
samarbejde med VSL, hvor det er formålstjenligt. 
Derefter forelagde Jesper Djurhuus aktivitetsplan for 2021 – udarbejdet af 
bestyrelsen. Den blev gjort til genstand for nogen drøftelse for efterfølgende at blive 
taget til efterretning. 

Punkt 3. Regnskab og kontingent. 
Foreningens kasserer Vagn Aalling fremlagde regnskabet for 1. september til 31. 
december 2020.  Regnskabet viste et overskud på kr. 4.620,08. 
Veteranforeningen modtager 1/3 af det kontingent, som indbetales til VSL, samt 
tillige kr. 10.000.-, som er beregnet til afholdelse af veteranfrokoster. 
Regnskabet blev godkendt. 

Punkt 4.  Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 



5. Valg til bestyrelsen. 
Samtlige fem bestyrelsesmedlemmer var på valg. Alle fem nuværende 
bestyrelsesmedlemmer, Jesper Djurhuus, Henning Poulsen, Vagn Aalling, Evald 
Seemand og Palle Randløv, stillede sig til rådighed for en kommende periode, 
hvorefter de blev genvalgt med akklamation. 

6. Eventuelt. 
Kaj Verner Rasmussen spurgte, om det måske var muligt at afholde 
generalforsamling vest for Storebælt. 
Knud-Helge Andreasen spurgte, om der mon findes optegnelser eller dokumentation 
for krigssejlende radiotelegrafister. Han har forgæves søgt i foreningens tidligere 
medlemsblade. Henning Poulsen oplyste, at Radiotelegrafistforeningens arkivalier er 
blevet afleveret til Rigsarkivet. Der var enighed om, at vi bør undersøge spørgsmålet 
nøjere. 

Jesper Djurhuus takkede forsamlingen for god ro og orden samt bestyrelsen for godt 
samarbejde gennem den forløbne tid. 

 


