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Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Artilleriofficersforeningen (AOF) fredag den 22. juni 2018. 
Følgende deltog: P-E. E. Andersen, J.F. Astrup, L.H. Mortensen, P. Mørkeberg og C.D. Møller. 
Bestyrelsen havde derudover modtaget fuldmagter fra 6 medlemmer.  
Den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens oplæg til nedlæggelse af AOF. 
3. Afstemning vedr. bestyrelsens forslag. 
4. Udpegning af udvalg til gennemførelse af urafstemning jf. AOF love. 
5. AOF formue anvendelse ved evt. opløsning. 

 

1. VALG AF DIRIGENT 
Bestyrelsen foreslog P. Mørkeberg som dirigent. Der blev ikke stillet forslag om andre kandidater, hvorfor Mørke-
berg blev valgt med applaus. 
Mørkeberg takkede for valget, konstaterede at gældende varsler og formalia vedr. indkaldelsen var overholdt, 
hvorfor generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig jf. AOF love.  

 

2. BESTYRELSENS OPLÆG TIL NEDLÆGGELSE AF AOF 
Formanden redegjorde for bestyrelsens bestræbelser og overvejelser i forhold til AOF fremtid. 
Formanden understregede, at AOF ikke skal/kan nedlægges på denne ekstraordinære generalforsamling, da be-
styrelsens ønske har været at spørge medlemmerne ved en urafstemning. 
Oplægget fra formanden gav anledning til debat.  
Partsindlæg fra fraværende medlemmer blev læst højt og drøftet. 
Interessant er det at bemærke, at B. Mejlholm og N. Søby Løvendahl via deres fuldmagter har tilbudt sig til en 
evt. ny bestyrelse.  
J. Boye har tilbudt at skrive en bog om SKH M109 i rammen af AOF. 

 

3. AFSTEMNING VEDR. BESTYRELSENS FORSLAG 
Der blev afholdt skriftlig afstemning om bestyrelsens forslag. Resultatet blev følgende: 
6 stemmer ”FOR” bestyrelsens forslag (inkl. fuldmagter) 
5 stemmer ”IMOD” bestyrelsens forslag. (inkl. fuldmagter). 
Dirigenten kunne på den baggrund konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling har besluttet at iværk-
sætte urafstemning om AOF fremtid. 
 
 



4. UDPEGNING AF UDVALG TIL GENNEMFØRELSE AF URAFSTEMNING JF. AOF LOVE  
P-E. E. Andersen blev udpeget som bestyrelsens repræsentant i udvalget til varetagelse af urafstemning og Per 
Mørkeberg og C.D. Møller stillede sig til rådighed for udvalget. 
Det begrænsede fremmøde bevirkede, at dirigenten undtagelsesvis tillod, at de øvrige medlemmer af udvalget 
udpeges senere. Derved får den evt. kommende bestyrelse mulighed for at blive repræsenteret. J.F. Astrup og 
L.H. Mortensen tilbød sig i udvalget, men ønsker ikke at ”spærre pladser” for den evt. kommende bestyrelse. 

 

5. AOF FORMUE ANVENDELSE VED EVT.  OPLØSNING 
Bestyrelsen foreslog at AOF formue doneres til Artillerimuseets Støtteforening. 
Dirigenten erklærede sig inhabil i forhold til at stemme om dette forslag, da han er formand for denne forening. 
Bestyrelsens forslag blev derefter vedtaget. 
 
 

Dirigenten takkede derefter for god ro og orden og returnerede ordet til formanden. 
Bestyrelsen tager resultatet til efterretning, og udvalget til varetagelse af urafstemningen forventes sammensat i 
næste uge. 
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