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Referat fra Repræsentantskabsmøde den 8. - 9. april 2016 
på Gardehusarkasernen i Slagelse. 

 
 
Inden Landsformanden bød velkommen beordrede Næstformanden-  traditionen tro, landsforeningens 
faner ført ind i lokalet hvorefter man mindedes de ca. 50 medlemmer, som var faldet bort i det for-
gangne år. 
 
Under Landsformandens velkomst, var der en særlig velkomst til de tre inviterede æresmedlemmer.  
 
Vedr. dagsorden pkt. 1. Valg af stemmetæller.  
Orla Christensen og Poul Mølskov blev valgt som stemmetællere.  
 
Vedr. dagsorden pkt. 2. Valg af dirigent. 
Peter Kragh Nielsen blev valgt som dirigent.  
Repræsentantskabsmødets lovlighed blev bekræftet.  
 
Vedr. dagsorden pkt. 3. Prøvelse af deltagernes stemmeret.  
Alene tilstedeværende udpegede stemmeberettigede deltagere fra lokalforeningerne og hovedbesty-
relsen kan stemme ved repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Vedr. dagsorden pkt. 4. Godkendelse af dagsorden.  
Der var følgende modifikation til den udsendte dagsorden.  
Regimentschefen havde ikke mulighed for at give det planlagte indlæg i programmet fredag aften. I 
stedet ville chefen for 2. Brigade, brigadegeneral Jens Garly lørdag formiddag briefe om brigadens 
uddannelse til internationale operationer.  
Der var således noget tid at tjene fredag aften til udvidelse af den udsendte dagsorden, ligesom re-
præsentantskabsmødet tilsvarende midlertidigt måtte suspenderes lørdag formiddag, for at give plads 
til brigadegeneralens briefing. 
Den modificerede dagsorden blev godkendt. 
 
Vedr. dagsorden pkt. 5. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges af landsformanden. 
Landsformanden supplerede den udsendte skriftlige beretning, med at takke hovedbestyrelsen for et 
stort stykke arbejde i årets løb. Der er meget nyt i opgaveporteføljen.  
Landsformanden understregede herefter budskaberne i de enkelte punkter i den udsendte beretning.  
Der var efterfølgende en række spørgsmål til den skriftlige beretning, som landsformanden uddy-
bende besvarede: 

 Som svar til flere lokalforeninger oplyste landsformanden, at digitaliseringen af missionsbøger mv. 
ikke var standset. Vi har fået yderligere 300.000 kr., men af bl.a. sikkerhedsmæssige årsager etc., 
bliver bøgerne mv. ikke offentliggjort. De vil ligge ved få myndigheder som historisk materiale. 
Landsformanden anså det ikke for hensigtsmæssigt at udfordre Forsvarets holdning på dette om-
råde.  
Næstformanden supplerede med at oplyse, at der også er iværksat digitalisering af gamle film og 
videoer. 

 Lokalforening Bornholm udtrykte ønske om at deltage i ERFA møderne og ønskede økonomisk 
støtte hertil. Landsformanden oplyste, at ERFA møderne ikke er landsforeningens arrangement. 
Det er lokalforeningernes eget initiativ og deltagelse er for egen regning. 

 På opfordring blev det oplyst, at man arbejder på at få diverse søgemaskiner på nettet justeret til 
at vise opdaterede data omkring De Blå Baretters forhold. Det er imidlertid ikke ukompliceret. 

 Fra flere sider blev der udtrykt ønske om, at få specificeret de nærmere regler – specielt priser – 
for brug af Forsvarets faciliteter i rammen af Forsvarets Traditionspleje. Landskassereren kunne 
oplyse, at priserne varierede fra tjenested til tjenestedsted, og lovede at udsende en lister over 
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Forsvarets egne priser, som grundlag for lokalforeningernes forhandling med de enkelte tjeneste-
steder.  

 
Afslutningsvis gav landsformanden udtryk for: 

 Tilfredshed med, at de forskellige hjemmesider nu snart var på fælles platform med mange besø-
gende, og mindede om muligheden for at få støtte/uddannelse af landsforeningens webmaster. 

 At rekruttering af nye medlemmer har prioritet. En graf udvisende aldersfordelingen i foreningen, 
synliggjorde, at der skal nye og yngre medlemmer ind, hvis ikke foreningen skal tørre ud. 

 At 2015 har været et udfordrende, positivt, travlt og godt år, men det er ikke tid at hvile på laurbæ-
rerne. Stilstand er lig med tilbagegang, så der skal kæmpes videre for vore veteraner på alle fron-
ter. Det glæder landsformanden og hovedbestyrelsen sig til at samarbejde med lokalforeningerne 
om.  
”Problemerne og udfordringerne skal samarbejdes væk”: 

Repræsentantskabet godkendte Hovedbestyrelsens beretning.  
 
Vedr. dagsorden pkt. 6. Daglig leder af Veteranstøtten (tidligere Kammeratstøtteordningen) ori-
enterer om Veteranstøttens virksomhed.  
Landsformandens, tillige daglig leder af Veteranstøtten, orientering omfattede: 

 En præsentation af udvalgsformændene i Veteranstøtten. 

 En oplysning om, at der er lavet et særnummer af Baretten indeholdende alle Veteranstøttens ak-
tiviteter i 2015.  

 Baggrunden for navneændringen fra Kammeratstøtteordningen til Veteranstøtten (se bilag 1). Ve-
teranstøtten er et stående udvalg under hovedbestyrelsen, så det ligger inden for hovedbestyrel-
sens kompetence at foretage denne navneændring umiddelbart. 

 Veteranstøttens årsberetning. 

 Veteranstøttens årsmøde med 51 deltagere. 

 Veteranhjemmet i Frøsløvlejren - benævnt Camp Frøslev - med mere end 1.000 overnatninger pr 
år.  

 Veteranstøttens organisation:  
o Forretningsudvalget udpeget af De Blå Baretters Hovedbestyrelse.  
o Formandsgruppen består af formændene for respektive fagudvalg:  
o Fagudvalgene: 

 Telefonlinjen; 2 veteraner på vagt 24/7 besvarer ca. 350 opkald om året. 
 Aktivitetsudvalget; hvis aktiviteter i ind og udland har omfattet 1010 veteraner og 

214 pårørende. Herunder også Friluftsudvalget. 
 Idrætsudvalget; hvis aktiviteter i ind- og udland har omfattet 414 veteraner. 
 Uddannelsesudvalget; har gennemført 1 kursus for 22 nye aktive. 
 Socialudvalget; har på landsplan hjulpet mere end 100 veteraner. 
 Informationsudvalget; har bl.a. gennemført 39 briefinger/aktiviteter for 1.419 pårø-

rende og 1.180 soldater,  
 Hjemmesiden med 12.439 besøg og  
 Facebook med mere end 1.000 følgere.  

o Veteranstøttens regnskab for 2015 omfatter fordeling/forbrug af ca. 2.500.000 kr. fra Fi-
nansloven via Forsvarets Veterancenter, samt donationer og projekter fra Forsvarets Vete-
rancenter. Regnskabet er godkendt af ekstern revisor, Forsvarets Veterancenter, og For-
svarsministeriets Interne Revision. 

o Veteranstøttens Budget for 2016 omfatter ca. 2.500.000 kr. samt projekter og donationer. 
 
Afslutningsvis udtrykte landsformanden en vision om et tættere og mere intensivt samarbejde mellem 
lokalforeningerne og Veteranstøtten, da Veteranstøtten jo er en del af De Blå Baretter.  
I den anledning opfordrede landsformanden lokalforeningerne til at lave et link på deres hjemmeside 
til Veteranstøtten. 
Landsformanden opfordrede videre lokalforeningerne til, at søge om tildelinger af de mange penge, 
der fordeles via Veterancenteret. Man kan altid få råd og vejledning af næstformanden for Veteran-
støtten eller næstformanden for De Blå Baretter til, hvordan ansøgningerne skal udformes.. 
Landsformanden tillige daglig leder af Veteranstøttens orientering blev taget til efterretning af repræ-
sentantskabet.  
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Dirigenten åbnede nu for punktet eventuel, idet tiden til orientering fra regimentschefen var til rådig-
hed. Men af hensyn til sammenhænget i referater er disse punkter flyttet til pkt. Eventuelt - sidst i refe-
ratet. 
 
Som sidste punkt på programmet for repræsentantskabsmødet fredag aften, blev der uddelt tak til be-
troede bestyrelsesmedlemmer og støtter, samt udleveret pokaler til vinderne i årets skydekonkurren-
cer. 
 
Nedenstående blev kaldt frem, takket og begavet for deres tid med mange betroede opgaver for for-
eningen: 

 Afgående leder af Æreskommandoet Karl Boysen.  

 Afgående Landsfanebærer Hugo Strunge samt  

 Afgående Landssekretær Flemming Wrist-Knudsen.  
 
Årets Gazelle, Lokalforening Næstved og Omegn fik overrakt ”Granaten”. Lokalforening Næstved og 
Omegn havde opnået årets største medlemsfremgang. 

 
Vinderne af DBB skydekonkurrence blev ligeledes kaldt frem og overrakt præmier. 
 
Repræsentantskabsmødet blev herefter suspenderet til fordel for forplejning og socialt samvær i Offi-
cersmessen CASINO. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Lørdag morgen blev indledt med flaghejsning – en særlig en af slagsen – da det var 9. april. Herefter 
genoptog dirigenten Repræsentantskabsmødet ved optælling af tilstedeværende stemmeberettigede 
delegerede. 
 
Landsformanden bød Tut Garang Gatwech fra Sydsudans Veteranorganisation velkommen som gæst 
til Repræsentantskabsmødet. 
 
Vedr. dagsorden pkt. 7. Indkomne forslag. 
1. Hovedbestyrelsens forslag til navneændring af landsforeningens navn fra De Blå Baretter – Dan-

marks Internationale Veteranorganisation (forkortet DBB – DIV) til Danmarks Veteraner (forkortes 
ikke) og 

2. Lokalforening Midtjyllands forslag til navneændring af landsforeningens navn fra De Blå Baretter – 
Danmarks Internationale Veteranorganisation (forkortet DBB – DIV) til Danske Veteraner. 

blev motiveret og behandlet samtidig. Der var i repræsentantskabet en generel og udpræget opbak-
ning til, at et navneskifte burde gennemføres.  
Der udspandt sig en grundig debat om fordele og ulemper ved de to foreslåede navne. Det blev af-
dækket - bl.a. ved søgning på Google - at navnet Danske Veteraner allerede blev anvendt af en an-
den dansk organisation, der angiveligt ikke var De Blå Baretter venlig stemt, ligesom det tilsvarende 
domænenavn på nettet var optaget.  
Stillet over for udsigten til, at det således kunne vise sig meget vanskeligt/umuligt at erhverve retten til 
navnet og domænet Danske Veteraner, valgte Lokalforening Midtjylland at trække deres forslag. 
 
Hovedbestyrelsens forslag (se bilag 2) blev herefter sendt til afstemning. Da der var tale om en ved-
tægtsændring krævede det, at 2/3 af tilstedeværende stemmeberettigede stemte for (lig mindst 42 
stemte for) 
Resultatet blev:  

- 60 stemte for;  

- 0 stemte imod;  

- 3 undlod at stemme.  
Repræsentantskabet 2016 har således bestemt, at landsforeningens fællesnavn De Blå Baretter – 
Danmarks Internationale Veteranorganisation (forkortet DBB – DIV) ændres til Danmarks Veteraner 
(forkortes ikke).  
 
3. Lokalforening Nordsjælland forslag til forkortelse af Danmarks Veteraner til DV. 
I konsekvens af godkendelse af hovedbestyrelsens forslag til navneændring, herunder at navnet Dan-
marks Veteraner ikke skulle forkortes, trak lokalforening Nordsjælland deres forslag. 
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4. Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i relevante paragraffer som konsekvens af navne-
ændringen til Danmarks Veteraner. 
Hovedbestyrelsens forslag indeholdt en række konsekvensrettelser af såvel navneskiftet til Danmarks 
Veteraner, samt navneskiftet til Veteranstøtten, men også en konsekvensrettelse i anledning af, at der 
nu er to landsfanebærere, bosiddende henholdsvis øst og vest for Store Bælt. 
Denne del af forslaget gav kun anledning til bemærkninger vedrørende redaktionelle detaljer. Det blev 
besluttet, at lade en ekspert ud i det danske sprog (Værnspræst), se på teksten en gang til. 
 
Paragraf 9 stk. stk. 4, gav anledning til en intens, men sober debat. Den omhandlede grad af lokalfor-
eningernes ret til selv at bestemme lokalforeningens navn under landsforeningens fællesnavn Dan-
marks Veteraner. En række lokalforeninger ønskede at bryde med båndene til De Blå Baretter med 
det samme, andre lokalforeninger manede til eftertanke og ønskede en mere behersket udfasning af 
f.eks. lokalforeningernes nuværende navn.  
Dirigenten konkluderede, at navneskiftet til Danmarks Veteraner bl.a. havde til formål at gøre det let-
tere at få de veteraner - der ikke havde været udsendt med blå baret – til at føle sig velkommen i for-
eningen og søge medlemskab. Omvendt skal foreningens nuværende majoritet af medlemmer – de 
der har været udsendt med blå baret – fortsat kunne føle sig velkomne i foreningen og ønske at for-
blive som medlemmer. Det er lokalforeningerne, der selv bedst kan fornemme, i hvilket tempo udfas-
ningen hensigtsmæssigt bør ske, så foreningen får nye medlemmer uden at miste nuværende med-
lemmer.  
Dele af navneprocessen vil under alle omstændigheder tage nogen tid, f.eks. vil navneskifte på faner 
først ske i takt med naturlig udskiftning af faner som følge af ælde. Den enkelte lokalforening kan dog 
beslutte sig for et tidligere skift af fane, under forudsætning af, at den selv bekoster det. 
 
Hovedbestyrelsen samlede pakke af forslag til vedtægtsændringer blev herefter bragt til afstemning. 
Resultatet blev: 

 63 stemte for 

 0 stemte hverken for eller imod. 
Hovedbestyrelsens forslag var således vedtaget. 
 
Vedr. dagsorden pkt. 8. Regnskab: Hovedbestyrelsens regnskab fremlægges af landskassere-
ren. 
a. Regnskab for det foregående år (2015).  

Landskasseren gennemgik regnskabet fordelt på de mest omkostningstunge hovedkategorier. 
Heraf fremgik det bl.a., at Bladet Baretten er en af de største økonomiske udfordringer.  
Årsresultatet var et underskud på driften på ca. 200.000 kr., som var blevet dækket ind med mid-
ler fra donationskontoen.  
Såvel delegerede som kritiske revisorer og eksterne revisorer pegede på en række mindre uover-
ensstemmelse i tallene i regnskabet. 
 
Landsformanden tog repræsentantskabets ønske til efterretning og tilkendegav, at man allerede 
var i gang med – sammen med ekstern revisor – at finde frem til bedre kontrol og budgetopfølg-
ningsmetoder.  
Herefter blev regnskab 2015 godkendt. 
 

b. Budgetrevision for indeværende år (2016).  
Landskassereren forelagde det reviderede budget 2016. På opfordring blev det oplyst, at der ikke 
var indlagt donationsmidler til driften i budgettet. 
Budgetrevisionen 2016 blev godkendt. 

 
9. Budgetforslag for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingenter, an-
dele heraf til lokalforeningerne og årligt transporttilskud til lokalforeningerne. 
Landskasseren forelagde budget 2017, herunder hovedbestyrelsens forslag til: 

 Kontingent 2017:   380 kr. (en årlig forhøjelse på 5 kr.) 

 Lokalforeningernes andele:  100 kr. (status quo) 

 Transporttilskud:   1500 kr. til lokalforeningen med op til 4 delegerede og  
    2000 kr. til lokalforeninger med over 4 delegerede. 
De foreslåede ”bullets” blev godkendt enkeltvis. 
Landsformanden supplerede med en række uddybende forklaringer til de anførte udgifts- og indtægts-
tal i budgettet, herunder at Bladet Baretten er meget dyrt og dræner størstedelen af driftsbudgettet. 
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Pt. har hovedbestyrelsen dog ingen planer om at åbne op for generel finansiering af Baretten gennem 
kommercielle annoncer.  
Herefter blev budget 2017 i sin helhed godkendt 
 
Vedr. dagsorden pkt. 10. Valg til Hovedbestyrelsen. 

 Landskasserer Inge Nedergaard blev – som hovedbestyrelsens kandidat - genvalgt som Lands-
kasserer for endnu to år. 
 

 Næstformand Allan Vennike blev – som hovedbestyrelsens kandidat – genvalgt til hovedbestyrel-
sen for to år. 

 Landssekretær Flemming Wrist-Knudsen genopstillede ikke til hovedbestyrelsen og Nils Ulrik 
Bagge blev – som hovedbestyrelsens kandidat - valgt til hovedbestyrelsen for to år. 

 Bestyrelsesmedlem Claus Mosbæk blev – som hovedbestyrelsens kandidat - genvalgt til hoved-
bestyrelsen for to år. 

(På det efterfølgende hovedbestyrelsesmøde konstituerede hovedbestyrelsen sig med bl.a. Næstfor-
mand Allan Vennike som Næstformand også i den nye bestyrelse og Nils Ulrik Bagge som ny Lands-
sekretær).  
 

 Suppleant Steen Hansen blev – som hovedbestyrelsens kandidat - genvalgt for 1 år. 

 Suppleant Nicolas Teodors Veicherts blev – som hovedbestyrelsens kandidat - genvalgt for et år. 

 Suppleant Niels Vistisen blev – som hovedbestyrelsens kandidat - genvalgt for et år. 

 Suppleant Jesper Momme genopstillede ikke og Nicolai Seeberg blev – som hovedbestyrelsens 
kandidat - valgt for et år. 
 

 Til valg til de to poster som kritisk revisor var der tre opstillede kandidater, Carsten Cederbye, Orla 
Christensen og Lars Jacobsen. Efter skriftlig afstemning blev Carsten Cederbye og Orla Christen-
sen – som hovedbestyrelsens kandidater – begge genvalgt for et år. 

 

 Revisorsuppleant Finn Falck og Tage Buch blev– som hovedbestyrelsens kandidat - begge gen-
valgt for et år. 

 

 Landsfanebærer Hugo Strunge genopstillede ikke og Poul Sloth Jørgensen blev– som hovedbe-
styrelsens kandidat - valgt for to år. 

 
Vedr. dagsorden pkt. 11. Eventuelt. 
 
a. Sommerstævnet 2016 ved Lars Jacobsen/Lokalforening Østjyderne  
Det har været nødvendigt, at flytte Sommerstævne 2016 til en anden uge. Programmet vil blive an-
nonceret i Baretten. Traditionerne fra tidligere sommerstævner vil blive holdt i hævd. Der er søgt 
penge fra ”10 mil puljen” til forplejning m.h.p. at holde deltagerprisen i bund. Koncepten tilgodeser mu-
ligheden for at være sammen med også familien på alle niveauer. 
 
b. Idrætsudvalget ved Carl Åkerlund/Hovedbestyrelsen. 
Orientering om: 

 De Blå Baretters to marcher, der arrangeres af lokalforening Fyn henholdsvis Næstved og Om-
egn. Navnet De Blå Baretters March fastholdes, da de afholdes på FN-dagen.  

 Landsforeningens skydning, der afvikles i samarbejde mellem flere lokalforeninger.  

 Veteranstøttens Danmarksmesterskaber i skydning afvikles 29. oktober 2016 i Næstved.  
Deltagelse i disse arrangementer er for lokalforeningernes egen regning. 
 
c. FN-Museet ved Per Amnitzbøl. 
Orientering om museets visioner for 2016 – 2017. Målet er 25.000 besøgende.  
Per Amnitzbøl takkede de mange støtter, herunder støttemedlemmer, som er de bærende i museet 
økonomi. Museet modtager gerne sponsorater i alle afskygninger, herunder også i f.eks. frimærker og 
tomme flasker mv. 
 
d. Midtjyllands oplæg til drøftelse om nyt logo:  
Forslagene samt et antal andre forslag, som hovedbestyrelsen havde fået lavet, blev vist på lærred, 
som inspiration. Der var enighed om, at det var et punkt til Formandsmødet. Skabeloner vil blive til-
sendt til inspiration inden Formandsmødet. 
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Lokalforening Limfjorden oplyste, at de kunne producere træskjolde med logoer. 
 
e. Pavilloner ved Per Amnitzbøl. 
Der er p.t. fire lokalforeninger på ventelisten. Pavilloner vil nu blive sat i produktion, da det nye navn 
er på plads. Produktionstiden er 4 – 6 uger. 
 
f. Parader og kranselægning ved Landsformanden. 
04. april: NATO-Day - Kastellet, Rindsholm Kro, Oksbøl og Bornholm. 
29. maj: Peace Keepers Day – Kastellet og Holstebro.  
04. juli: Kranselægning - Rindsholm Kro. 
05. september: Flagdag – Kastellet og lokalt samt blomster på grave. 
24. oktober: FN-Dagen kranselægning – Kastellet og lokalt. 
22. december: De Blå Baretters Mindedag. Kranselægning – Kastellet, Rindsholm Kro, Bornholm og 
Oksbøl. 
 
g. Veteran- Jubilarstævne 2016 i Holstebro 24. september ved Carl Åkerlund/Hovedbestyrelsen.  
Veteran- og Jubilarstævne afholdes i 2016 i Holstebro. Startende med et Gensynstræf dagen før som 
sidste år, hvor ca. 80 deltog. Programmet for hele arrangementet vil blive annonceret i Baretten i maj 
2016 og på hjemmesiden.  Landsformanden mindede om, at der er mulighed for at dekorere med For-
svarets Medalje for Sårede i Tjeneste ved sådanne parader i Landsforeningens regi. 
 
h. Formandsmøde 2016 i Holstebro 24. september ved Carl Åkerlund/Hovedbestyrelsen. 
Formandsmøde afholdes i forlængelse af Veteran- og Jubilarstævne med overnatning inkl. morgen-
mad til dem, som måtte have behov.  
 
i. Folkemødet på Bornholm ved Lennarth Riis og Per Amnitzbøl  
Der arbejdes på et delarrangement med Hjemmeværnet. Folkemødet er et fantastisk arrangement, 
som man må prøve én gang i sit liv. 
 
j. Medalje øl og vin ved Næstformanden. 
Landsforeningen vil ikke gå ind i køb og salg af øl, ligesom indkøb af vin vil ophøre. Til gengæld, 
kunne det være en god ide, at få fremstillet klistermærker i forskellige størrelser med nyt logo, som 
kunne sættes på vingaveæsker o. lign.  
 
k. Påklædningsbestemmelser ved Landsformanden. 
Det fremgår af hjemmesiden under DBB Profil, at der er udarbejdet et udkast til påklædningsbestem-
melser understøttet af en billedserie. Landsforeningen vil ikke håndhæve restriktive bestemmelser for 
beklædning mv. med risiko for, at det afholder nye medlemmer fra medlemskab. Det er dog hensigts-
mæssigt, at fanebærere og æreskommandoer bærer ensartet påklædning. Landsforeningen har an-
skaffet de velkendte sorte paradejakker til æreskommandoer mv. m.p.h. en værdig og flot præsenta-
tion af foreningen ved særlige lejligheder. Påklædning ved lokalafdelings arrangementer er et lokal 
spørgsmål. 
 
l. Vedligeholdelse af mindesten på Cypern opsat af De Blå Baretter ved Landsformanden. 
Foreningen har mindestene rundt om i landet og verdenen, som skal vedligeholdes ved vores foran-
staltning på den ene eller anden måde. F.eks. har vi en sten ved Leadre Palace på Cypern, som vi vil 
forsøge at få en lokal dansker til at vedligeholde.  
 
m. FN Krigerkirkegård i Korea ved Gert Lødrup Andersen/Lokalforening Nordsjælland. 
Gert fortalte medrivende om, hvordan han under et besøg hos sin søn i Sydkorea, havde opdaget til-
stedeværelsen af FN eneste krigerkirkegård med tusinder af faldne under Koreakrigen i 1950’erne. Et 
seværdigt sted. Gert havde fået tilladelse til at lægge en krans fra De Blå Baretter den 29. maj. 
 
n. Afslutningsvis blev der generelt udtrykt ros til bestyrelsen for dens store arbejde. 

 
Landsformanden sluttede repræsentantskabsmødet af med at takke dirigenten for en god ledelse 
af Repræsentantskabsmødet. Ønskede alle en god tur hjem og et godt forenings år samt et på gen-
syn til Formandsmødet i Holstebro. 
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Carl Åkerlund Anker Sewohl Inge Nedergaard      
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem  Landskasserer 
 
 
 
 
 
Niels Hartvig Andersen Tommy Harders Claus Mosbæk 
Landsformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
 
Allan Vennike Nils Ulrik Bagge  Flemming Wrist-Knudsen 
Næstformand Landssekretær  Landssekretær (afgående)   
  Referent 
 
 
 
 
Peter Kragh Nielsen 
Diregent 
  
 


