
Referat af TRS. Sendemandsmøde d. 21.05.2022,  

På Rebild Vandrehjem. 

Formanden for den arrangerende afd. Jørgen Nielsen bød velkommen, hvorefter ordet blev givet til 

LF. Erik E. Jensen, som beordrede fanerne ført ind, hvorefter han bød velkommen til 

sendemandsmødet. 

Herefter mindedes de afdøde medlemmer siden sidste sendemandsmøde i 2021. Hermed kunne vi 

gå over til dagsordenen for sendemandsmødet. 

1.  Som dirigent valgtes Steen Rylander, han konstaterede, at SM. var lovligt indvarslet, 

og ved navneopråb, konstatere, at 16 sendemænd var til stede. 

2a.  Til referent valgtes som foreslået LS. Claus S. Hansen Sjyl. Afd. 

2b.  Til stemmetællere valgtes revisor Keld Petersen Sjyl. Afd. og revisorsuppleant Knud 

Mikkelsen, Kbh.afd. 

3. LF. Oplæste sin beretning, den var kort, men LF var meget rørt, ingen bemærkninger. 

4. LK. Per Hergaard, gennemgik det fremlagte reviderede regnskab, godt og fyldigt, 

godkendt. 

5. Redaktøren var ikke til stede, men havde meddelt at det går godt. 

6. Ingen indkomne forslag. 

6a.  Nødvendig forplejning, og billigste befordring, evt. 2 eller flere i samme bil. 

6b.  Kontingent til landsforeningen i 2023 som foreslået 90 kr. pr. medlem. 6c. Kontingent 

til jubilæumsfonden i 2023 0 kr. som foreslået 

7. valg af FU. 

Som kandidat til ny LF, var der 3 forslag: Steen Rylander, som meddelte, at han ikke 

ønskede at kandidere. Herudover, var der Per Skou Hansen, Syd Sjl. afd og Lennart 

Bernstein, Kbh. afd. Den skriftlige afstemning resulterede i 11 stemmer til Per, 3 

stemmer til Lennart, og 2 blanke. 

Valg til FU medl. Lennart Bernstein KBH. afd. genvalg. 

9b. Valg af revisor suppleant, foreslået: Bernhard Mikkelsen Kbh.afd. og Peter 

Christensen, S.sjl. afd. skriftlig afstemningen gav Peter 10 stemmer, Bernhard 1 

stemme og 5 blanke. 

IOa. Valg af redaktør genvalg til Verner Qvotrup S.sjl. afd. 

IOb. Valg til bladudvalg genvalg til Peter Christensen S.sjl. afd. 

   genvalg til Svend Andersen S.sjl. afd. 

10C. Valg af sup. til blad udv. genvalg Bernhard Mikkelsen, KBH. afd. 

11. Valg af repræsentant til THS. genvalg til Bent O. Jacobsen S.jyl. afd. 



12. Næste sendemandsmøde: 13. maj 2023 kl. 10.00 i Viby Sjælland, Kbh. afd. 

13. Under evt. gik snakken om løst og fast. 

 

Årets kammeratskabs pokal, med tilhørende bæger gik til Keld Petersen S.jyl.afd. 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og LF. takkede dirigenten, for vel udført 

arbejde.  

Herefter gik man over til frokosten. 

 

Med højagtelse og telegrafisk hilsen  

Claus S. Hansen, Sekretær / Steen Rylander, Dirigent. 

 

(Genskrift af redaktøren, med få rettelser). 


