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Velkommen til årets træf og tak til de, som mødte op til festen sidste år. 
Siden sidste års generalforsamling har vi desværre mistet et af vores 
tidligere medlemmer, Hans Neumann Jensen, som afgik ved døden efter 
lang tids sygdom den 11. februar 2012. Æret være Hans minde. 
Sidste års fest må betegnes som en succes. Alle deltagere var meget 
tilfredse med arrangementet, og der var enighed om at anvende Ebeltoft 
Park Hotel igen i 2012. Jeg bookede derfor 25 værelser inden afrejsen 
sidste år og fik kort efter tilsendt et tilbud med samme priser og indhold 
som i 2011. Meget fornemt. 
Tilslutningen til årets træf er endt op med 43 deltagere efter flere ekstra 
tilmeldinger og frameldinger. Bruno Jensen og frue er forhindret, men 
jeg skulle hilse. Søren Adeltoft og frue kunne desværre heller ikke 
deltage, men har sendt et tilskud på kr. 350,00 til festen. Knud Egon 
Skovsgaard har udmeldt sig pga. dårligt helbred, men jeg skulle hilse 
mange gange. Antallet af medlemmer er rimeligt stabilt med en solid 
tilgang. Dejligt at der er stigense interesse for at blive medlem af 
foreningen. Den triste kendsgerning, at Grønlands Kommando skal 
nedlægges og flyttes til en fælles arktisk kommando i Nuuk har måske 
været medvirkende hertil. 
Thomas Rasmussen har for kort tid siden besøgt Grønnedal og taget 
fotos, som han beredvilligt har lovet at vise. Thomas vil desuden 
fortælle om status i dalen. 
Bestyrelsen har igen privat haft et meget travlt år, så det har ikke været 
muligt at mødes til et eneste bestyrelsesmøde. Aktivitetsniveauet er 
derfor begrænset til arbejdet med at arrangere det årlige træf, hvilket 
generalforsamlingen accepterede sidste år. 
Økonomien ser foreløbig rimelig ud, og når festen er betalt, er der fort-
sat ca. 60.000,00 kr. tilbage til fremtidige arrangementer.  
Måske indbetaler flere medlemmer kontingent i løbet af efteråret lige-
som sidste år. Vi må erkende, at kontingentindbetalinger fra medlem-
mer, som ikke deltager i festen plus de hvert år tilskrevne renter i Spare-
kassen er medvirkende til, at vi fortsat har råd til at give tilskud til festen 
de næste år. Med forhøjelsen af betalingen for festdeltagelse strækker  
foreningens rådige midler jo noget længere. 
Ingen medlemmer har indsendt forslag til dagsorden. 
Tak for ordet. Spørgsmål? 


