Generalforsamling den 20 . Marts 2013.

Formandens beretning for året 2012 – 2013.
Ved Generalforsamlingen den 25 April blev jeg som bekendt valgt.
1.

Kransenedlæggelse den 5.Maj.

2.

Bestyrelsesmøde den 21. Maj. med den nye formands planer på
tapetet.

3.

5. juni. Navy Day på Dragør fortet.
Formanden til tede sammen med Amager Marine forening og
Kystartilleriet godt besøgt.
Jeg manglede nogle repræsentanter fra vore foreninger.

4.

15. juni Faner til Holmens Kirke kl. 19.00

5.

Forsvarets Dag på Kronborg den 17. Juni.
Der kunne godt have været noget bedre tilslutning fra KSS. Kronborg
turen er i År den 09 Juni kl. 09,20 på Axeltorv i Helsingør.

6.

29. August var der Kransenedlæggelse på Bispebjerg kirkegård om
formiddagen og i Mindelunden om aftenen.

7.

Flere Møder på Frederiksbergs Rådhus angående Flag dagen.

8.

Flagdag den 5. September på Kastellet og videre til Frederiksberg hvor
teltet skulle arrangeres med TV og banner.
Stedet ikke det bedste men et forsøg vi forsøger at gøre det bedre
næste år.
Vi mangler oplysningsmateriale. og blade fra forskellige foreninger.

9.

Møde den 13. Aug. KSS bestyrelsesmøde.

10.

Der var et arrangement på volden ved Rødovre men vi var ikke til
stede ved dagen.

11.

Søndag den 30. sep. var der 200 meter skydning på Kalve bod. (
Formanden var ikke til stede,)

12.

Våbenmesse i Rødovre Hallen. den 4. November
Et godt sted at møde potientelle nye medlemmer.
Vi arbejder på at få godt agitations materiale til næste år. Vi havde
snak med ca. 65 – 70 personer.
Et godt sted at fange folk samt at gøre reklame for KSS og
foreningerne. Evt. salg af effekter.

13.

Mandag den 12. November var det lille Kranse tur.

18. November var det så den store Kranse tur med møde i Holmens
Kirke og derfra til Nyhavn og så videre på turen. vejret var om
formiddagen dårligt vejr, men bedre om eftermiddagen. Der var ret
god tilslutning fra KSS foreninger.

14.

Formandsmøde i Kastellet, den 14 november
Kun ca. halvdelen af foreningerne mødte op. de øvrige var positive på
tanken om at gøre en indsats for at komme videre.

15.

KSS møde blev flyttet fra Nyboder til Marineforeningen med
planlægningen af resten af året og planlægning af året 2013.

16.

Der er via formanden blevet fremstillet ” store Bannere” til flere
foreninger. Rullebannere er under udarbejdelse. ( Evt. interesserede
kan henvende sig til Formanden.)

17.

Formanden handikappet omkring 1. november og resten af året. I
forbindelse med blindtarms betændelse og ny hofte.

18.

Der er udsendt julekort til Prins Henrik - Foreningerne – Bestyrelsen
–- Frb. Borgmester. – Jan Bruun. .- Lars Graff

19.

Formanden har fået brev fra Veterancenter i Ringsted med tilsagn om
at der er bevilliget et beløb (5200,00 kr.) til aktiviteter i forbindelse
med 5. September 2013.

20.

Folk og Forsvars gudstjeneste den 7. Januar. i Kastels kirken med
kranse nedlæggelse ved Monumentet. der var mødt 11 faner op, det
største antal der hidtil vi hidtil har stillet op med. Bagefter var der
reception i Gl. Varmecentral.

21.

Bestyrelsen plejer at arrangerer Julefrokost for bestyrelsen, dette er
også sket i år men den 11. Januar hjemme hos Michael Bedsted.
Bestyrelses betaler selv beløbet for frokosten. Der var dog et
bestyrelses møde før Julefrokosten.

22.

Bestyrelses møde den 18 Februar, mødet blev holdt i
Marineforeningens lokaler Tronhjems gade 5.
Planlægning af generalforsamling og tur til Korsør.

23.

Formanden til første møde på Frederiksberg Rådhus den 22 Februar.
Forberedelserne til 5. September er taget på dette møde. Næste
møde om 2 måneder.

24.

KSS 15 meter skydning på Amager den 1. Marts. med gule ærter og
snaps. Opbakning til skydningen var 29 personer det bedste antal
deltagere til 15 skydningen nogensinde bliv ved med at møde op.
Humøret var højt der blev hygget.
Vi havde denne gang fået hold med fra Amager Marineforening.
Glædeligt måske får vi to hold med næste år.

25.

Formanden har søgt DSL om penge til leje af telt til 5. September på
Frederiksberg. Ansøgningen er afslået af DSL men man er blevet bedt

om at søge Folk og Sikkerhed om penge til leje af teltet. dette er gjort
her i den forgangne weekend.

26.

Tak for tålmodigheden til bestyrelsen, de har af og til reddet mig når jeg
har dummet mig.

