De Blå Baretter
Lokalforening Nordsjælland
Danmarks internationale Veteran Organisation
www.dbb-nordsjaelland.dk

Referat af generalforsamlingen, torsdag d. 25. februar 2016, kl 19.30 i Jægersprislejrens bygn. 65.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger regnskabet for året 2015.
Budget for 2016.
Indkomne forslag:
I.
Vedtægtsændringer.
II.
Landsforeningens navneændring til Danmarks Veteraner.
PAUSE

7) Valg.
a) Valg af ny kasserer: Ivan Søndergaard afgår efter 26 år på posten.
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Klaus Lundin, modtager genvalg
Simon Philipsen, modtager genvalg
Niels Erik Andersen, modtager ikke genvalg
Ib Jensen, modtager genvalg
Niels Erik Sørensen, modtager genvalg
c) Valg af 2. suppleanter. 1. år
d) Valg af 1. revisorsuppleant. 2. år
e) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet, 09-10. april i Slagelse.
f) 2. suppleanter for repræsentanterne.
g) Ny fanebærer, Dannebrog. 1. år
h) Fanebærer FN- Fane. 2. år
i) Sekretær, lokalredaktør og webmaster i 2016-17: Torben Andreasen.
Ikke på valg, men frivilligt arbejde, uden stemmeret i bestyrelsen.
8) Eventuelt.
9) Pause på ca. 15 minutter.
Herefter er der overrækkelse af årstegn og fredsprismedaljer.
Lokalforeningens formand, Gert Lødrup Andersen, bød velkommen til generalforsamling og bad
forsamlingen rejse sig, for ved 1 minuts stilhed, at mindes afdøde medlemmer. Herefter gik vi over til
dagsorden.
1. Niels Erik Sørensen blev enstemmigt valgt til dirigent og han kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Hans Høg og Mogens Larsen blev valgt som stemmetællere. De kunne efterfølgende konstatere, at
der var 31 gyldige medlemmer tilstede (ny rekord).
3. Gert Lødrup Andersen fremlagde formandens beretning:
2015 har været et godt aktivitets år. Således har bestyrelsen i kalenderåret 2015 afholdt 6
bestyrelsesmøder og 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde. Formanden plus 3 delegerede deltog april i
årets repræsentskabsmøde på Flyvestation Karup. Formanden deltog i formandsmødet i forbindelse
med Jubilar- og Veteranstævnet på Garderhusar Kasernen i Slagelse. Ultimo 2015 havde De Blå
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Baretter, Nordsjælland 196 medlemmer – hvilket i forhold til foregående år er en stigning på knapt
9%.
Der har i 2015 været 9 veteranaftener, heraf har 2 været afholdt i Humlebæk som foredragsaften.
Allan Vennike, De Blå Baretters næstformand, fortalte og viste lysbilleder fra sin FN-mission i
Sydsudan.
Jørn Hvenegård SNSG og sagsbehandler i Veteran Center Ringsted, fortalte om sine udsendelser
bl.a. til Afghanistan, om hvad danske soldater bliver udsat for under en udsendelse og hvad vi gør
for dem når de kommer hjem. Igen til en stuvende fuld sal med plads til 60 mennesker efterfulgt af øl
og vand kaffe med hjemmebag og kammeratlig samvær.
Der har været afholdt i alt 8 skydninger, heraf en fugleskydning og en juleskydning.
Bowling-folket går til den! De har således haft i alt 10 bowling-eftermiddage i Frederikssund og
deltaget i det årlige landstævnet i Odense. De Blå Baretter, Nordsjælland hjembragte her en flot 3.
plads.
Det er glædeligt, at vi altid kan samle ”fuldt hus” til vore fire årlige middage. Forårsfest, Sct. Hans,
”bengnavergildet” og den traditionelle ”julefrokost”.
De Blå Baretter, Nordsjælland har i år stillet med fane til 4 maj i Frederikssund ved ”Søminen”, som i
år var særligt mindeværdigt, idet vi fejrede 70 året for Danmarks befrielse. Vi deltog i HM
Dronningens 75 års fødselsdag den 16. april. Vi stillede med faner den 29 maj til Peacekeepers Day.
20. juni har vi deltaget i Forsvarets Dag på Kronborg. Vi deltog med faner ved Veteran- og Jubilar
stævnet på Gardehusar Kasernen i Slagelse.
Lørdag den 5. september 2015 deltog vi i Flagdagen i Hillerød. Først i en fuldsat ”mindegudstjeneste” i Ullerød Kirke. Herefter var alle veteraner i Hillerød Kommune inviteret til Grundtvigs
Højskole, hvor der var taler af borgmester Dorte Meldgaard og medlem af De Blå Baretters
hovedbestyrelse Niels Klingenberg Vistisen, der holdt et foredrag om ”veteraner historisk set”.
Eftermiddagen sluttede med en let buffet og lidt til halsen.
Også i september var De Blå Baretter, Nordsjælland vært ved cykelturen Bornholm Rundt for
veteraner, som bliver afholdt og betalt i KSO-regi. Det er nu tredje år i træk, at cykelturen bliver
gennemført og som giver de PTSD-ramte veteraner et fysisk og psykisk løft.
Fredag den 24 oktober fejrede vi FN-dagen med bl.a. uddeling af 4 stk. Fredsprismedaljer. Igen
fulde huse til spisning og fejring af 70 året for FN pagtens indstiftelse. Vi har deltaget i en privat
bisættelse i Helsingør med faner. Ingen nævnt ingen glemt.
Dette har været året, hvor vi i Bestyrelsen har søgt at komme på linie i det ”moderne digitale
samfund”. De Blå Baretter, Nordsjælland er blevet ”ejere” af vor egen hjemmeside. Hidtil har vi med
god grund haft hjælp til dette ejerskab af Simon – tak for din hjælp Simon! Vi fortsætter i vid
udstrækning med at kommunikere til alle via e-mails. Det betyder, hvis vore medlemmer ønsker
direkte kommunikation med os, så skal vi have deres e-mail adresse. Vi kommunikerer også via
vores hjemmeside, hvor vi samler vores tilmeldinger til de arrangementer som kræver en sådan.
Mange har sikkert også set vores FB-side indeholdende diverse informationer og oplysninger om
arrangementer. Vi deler gerne med andre FB-sider som UNFICYP, både den lukkede og den
offentlige side, samt FB-siden Danske FN-soldater.
De Blå Baretter, Nordsjælland har også fået en CVR-nummer og en Nem Konto således, at hvis vi
en dag skal have offentlige tilskud så er vi parate til det. Med CVR-nummeret har vi også fået vores
konto i Nordea til at opfylde lovens krav til en foreningskonto.
Bestyrelsen har arbejdet med nye vedtægter. De seneste, som vi i dag anvender, er fra FEB 2011.
Mange af paragrafferne er fyldestgørende, men der er også paragraffer der er mangelfulde og så er
der paragraffer som helt mangler i en forening som vores. Jeg vil gerne har have lov til at sige tak til
bestyrelsen for deres del af det store arbejde. En stor tak skal også lyde til Hans Høg som har været
første korrekturlæser på vores vedtægter og som kom med både rettelser og gode synspunkter. Jeg
håber, at alle vil tage godt i mod de nye vedtægter.
Torben har ydet en særlig indsats igennem året. Det er Torben som udsender de mange mails til jer
vedr. invitationer til vore arrangementer. Det er Torben, der i ”Baretten” som lokalredaktør, skriver
”Siden Sidst” og fortæller om ”Kommende Aktiviteter”. Selv har jeg fornøjelsen at skrive evt.
mindeord om bortgåede medlemmer og sidst, men ikke mindst klummen ”Formanden har ordet”. Alt
dette for at holde jer ajour.
Sidst, men ikke mindst tak til Bestyrelsen for alt det arbejde som er udført igennem året. Lad mig blot
i flæng nævne indkøb af øl og sodavand, kaffebrygning, borddækning, bestilling og afhentning af
mad, madlavning, kagebagning, afrydning og opvask efter vore fester – stor tak til jeres kære
hustruer der gladelig stiller op til vore fester og deltager i oprydningen bagefter eller som bager kager
til snart sagt enhver lejlighed. I deltager i kammeratskabsaftener, bestyrelsesmøder, udskrivning og
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besvarelse af mails, stillingstagen til diverse spørgsmål. Tak til Ivan fordi han har passet på vores
pengekasse i så mange år!
Man skal yde før man kan nyde – arbejde efter evne og nyde efter behov. Arbejdet i De Blå Baretter,
Nordsjælland som forening, med alle dens spændende aktiviteter kan kun fortsætte, hvis der fortsat
er personer der sætter egne behov i baggrunden, til fordel for arbejdet for de flere. Om lidt, når vi
skal have valg, vil jeg bede generalforsamlingen, som er ”foreningens højeste myndighed”, om at
stille sin arbejdskraft til rådighed for foreningen. Vi lider ganske enkelt af ”metaltræthed” og har brug
for en kasserer, som suppleanter, som revisor, som revisorsuppleanter og som fanebærere og
hjælpere, når vi om lidt skal have valg.
Beretningen blev modtaget med klapsalver og dermed godkendt.
4. Den afgående kasserer, Ivan Søndergaard, fremlagde årsregnskabet for 2015. Regnskabet viste et
flot overskud på kr. 20.800.-. Regnskabet blev godkendt med akklamation.
5. Herefter blev budgettet for 2016 fremlagt og dette ikke skal godkendes, blev det taget til efterretning.
6. Forslag 1. Gert Lødrup Andersen gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer. Vagn Erik Hove
kommenterede §1, hvor han mente at navnet var forkert. Navnet De Blå Baretter, Nordsjælland
burde komme først. Efter lidt snak frem og tilbage enedes man om at lade det stå, da en mulig
navneændring i landsforeningen var nært forestående og dette ville også have betydning for vort
navn. Også §8 havde Vagn Erik Hove en kommentar til, idet han mente at det burde specificeres,
hvilket beløb man fik i tilskud. Yderligere bemærkninger blev bortfaldet. Vedtægtsændringerne blev
vedtaget.
Forslag 2. Der var lidt debat om det foreslåede navn ”Danmarks Veteraner” og forkortelsen ”DV”.
Vagn Erik Hove brød sig ikke om navnet og især ikke om forkortelsen. Forslaget gik til afstemning og
blev vedtaget med 25 for, 3 imod og 3 som ikke stemte.
7. Valg.
a. En larmende stilhed i forsamlingen, da en ny kasserer skulle findes. Efter flere opfordringer,
besluttede den afgående kasserer at tage to år mere. Så den ”nye” kasserer hedder stadig Ivan
Søndergaard.
b. Klaus Lundin, Simon Philipsen, Ib Jensen og Niels Erik Sørensen modtog genvalg. Niels Erik
Andersen udtrådte efter eget ønske.
c. Christian Andersen og Hans Worch blev valgt for et år som bestyrelsessuppleanter.
d. Mogens Larsen blev valgt for 2 år som revisorsuppleant.
e. Hans Høg og Simon Philipsen valgtes til repræsentanter ved det kommende
repræsentantskabsmøde d. 9-10 april i Antvorskov.
f. Torben Andreasen og Vagn Erik Hove valgtes til suppleanter for repræsentanterne.
g. Ny fanebærer for Dannebrogsfanen blev Simon Philipsen, for 1 år.
h. Fanebærer for FN-fanen blev Bent Strand, for 2 år.
i. ☺ ☺ ☺
8. Formanden overrakte Ivan Søndergaard en flot buket blomster. Den skulle han have haft som tak for
sine mange år som kasserer, men nu kunne han tage den med hjem til Bente og forklare hende,
hvorfor han stadig er kasserer.
Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen for slut, takke for god ro og orden og ønske god
hjemtur.
26. februar 2016
Således opfattet
Torben Andreasen, referent.

_______________________________
Niels Erik Sørensen, Dirigent

__________________________________
Gert Lødrup Andersen, Formand
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Efter generalforsamlingen var der overrækkelse af årstegn.
10 års tegn:
Ib Jensen, Ole Boye, Peder Alsted Kristiansen, Ib Jensen (ja, der var to af dem), Knud Mogensen og Hans
Worch.
20 års tegn:
Svend Ravn.
25. års tegn:
Johnni Arnfeldt Anker, Finn Holm-Hansen, Mogens Larsen og Bendt Andersen.
40 års tegn:
Hans Nielsen.
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