
Referat af generalforsamling onsdag d. 14. marts 2023 for 

Radiotelegrafistforeningen af 1917´ veteraner. 

Generalforsamlingen var indkaldt ved opslag på hjemmesiden den 14. februar 2023, 
og blev derfor konstateret som lovlig indkaldt. 

1. Ole Ullby blev foreslået som dirigent og valgt hertil. 
2. Beretning. 

formand Jesper Djurhuus  oplyste at medlem Peter Ankerstjerne var afgået ved 
døden i det forløbne år, og han blev mindet med 1 minuts stilhed. 
Foreningen tæller nu 150 medlemmer og i det forløbne år har der været 6 
aktiviteter. 
Den 6. april holdtes generalforsamling og veteranfrokost på ”Københavneren” i 
Helsingør. Efterfølgende besøg på Museet for Søfart. 28 medlemmer deltog i 
generalforsamlingen. 
Den 24. maj holdtes veteranfrokost samt besøg på SIMAC i Svendborg. 
Arrangører var Jørgen Heide og Finn Illum mens Erik Rasmussen stod for 
arrangementer i SIMAC. Der var 28 deltagere. 
Den 8. juni holdtes veteranfrokost samt rundtur i Ribe. Henning Poulsen stod 
for arrangementet, assisteret af Ingemann Ganderup og William Pohlmann. 
Den 21. september holdtes veteranfrokost i Ålborg. Henning Poulsen stod for 
arrangementet, assisteret af Jørgen Fink Petersen og Jørgen Sten Petersen. Der 
var 8 deltagere. Ved arrangementer blev Hennings RAF-cap desværre væk, så 
skulle en anden havde fundet den, bliver Henning glad, hvis den igen kan 
vende hjem, 
Den 13. oktober holdtes veteranfrokost i Fogedgården i København. Bength 
Brodersen stod for arrangementet. 
I Marineforeningen i Odense blev der den 7. december afholdt julefrokost. 
Jørgen Heide og Finn Illum stod for arrangementet som samlede 27 deltagere. 
 
Foreningen har sat nyt emblem i produktion efter oplæg fra Bength Brodersen. 
 
Jesper Djurhuus takkede bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde i det 
forløbne år. 
 
Beretningen blev godkendt med akklamation. 



 
3. Vagn Aalling fremlagde og kommenterede årsregnskabet. Evald Seemann har 

revideret regnskabet. 
Det blev godkendt med akklamation. 
 

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

5. Aktiviteter. 
Henning Poulsen fremviste og kommenterede aktivitetslisten for det kommende 
år. 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
Jesper Djurhuus 
Henning Poulsen 
Vagn Aalling blev med akklamation valgt som bestyrelsesmedlemmer 
Evald Seemann blev med akklamation valgt som bilagskontrollant 
Carol Ann Thrane og Ole Rene Hansen blev med akklamation valgt som hhv. 1. 
og 2. suppleant 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 

7. Eventuelt. 
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. 
 
 
Jan Preisler, referent. 
 


