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Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær gene-
ralforsamling i Dykkehistorisk Selskab Søn-
dag den 19. april 2020 kl. 10:00.

Generalforsamlingen afholdes i Vording-
borg Marineforening på adressen Sydhavns-
vej 80, 4760 Vordingborg.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen 
skal være formanden i hænde senest den 
17. marts 2020. 
E-mail: paulerik@mail.dk

Dagens program:
10:00 Kaffe rundstykker og en dram.
10:30 Generalforsamling.
11:30 Fællesspisning. Pris kr. 150,00 pr. 

person inkl. 1 dram og en øl til fro-
kosten.

12:30 Foredrag om eftersøgningen i efteråret 
2017 i Køge bugt ved chefen for 
Søværnets  Dykkertjeneste Lars Møl-
ler Pedersen.

13:30 Kaffe og pleje af netværket samt  
visning og handel af dykkehistoriske 
effekter.

Vise- og handlemøde
Som forrige år vil vi opfordre deltagerne 

til at medbringe dykkehistoriske effekter til 
fremvisning eller handel. 

Sådanne effekter kan være alt inden for 
dykkehistorien så som f.eks. bøger, udstyrs-
dele, dokumenter og fotografier.

Med andre ord har du noget, som du 
mener at andre kan have gælde af eller blive 
inspireret af at se eller eje, kan selskabets 
generalforsamling også denne gang være 
et forum herfor.

Tilmelding
Tilmelding til generalfor samlingen 

til kasserer Gunnar Broge på e-mail: 
dykkehistorisk.dk@gmail.com  senest den 
20. marts 2020.

 
Tilmeldingen registreres, når deltageraf-

giften, kr. 150,00/person, er indbetalt til 
selskabets bankkonto i Danske Bank, reg. 
nr. 1551 konto nr. 2974894 eller Mobil-Pay 
2030 4380

 
Vi vil forsøge at arrangere samkørsel, 

angiv derfor om du kan have nogle med, 
eller hvor du evt. gerne vil samles op.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og 
 budget for det kommende år samt fast-
 sættelse af kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse m.v. omfattende: For-
 mand, sekretær, kasserer, 2 bestyrelses-
 medlemmer (eventmester og redaktøren
 af DykkehistoriskTidsskrift) samt 1 re-
 visor og 1 revisorsuppleant og 2 supple-
 anter til bestyrelsen.
6. Eventuelt.

Vi har stadig brug for at forny bestyrelsen. 
Er det noget, som du måske kunne være 
interesseret i, men gerne vil vide hvad inde-
bærer, kan du drøfte dette med formanden 
på 24 213710 eller paulerik@mail.dk 

P.b.v.

Claus Tegne-Hansen
Sekretær


