
Referat fra generalforsamlingen ”De Blå Baretter lokalforening Nordsjælland”  
Jægerspris Lejren byg 65, 23. februar 2017 kl. 19.30 
  
Antal stemmeberettigede deltagere 29 medlemmer. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
  
1. Valg af dirigent.  
Formanden forslog bestyrelsesmedlem Niels Erik Sørensen, som blev enstemmigt valgt  
 
2. Valg af referent.  
Efter lang tids tavshed meldte Thomas Nielsen sig frivilligt.  
 
3. Valg af stemmetællere.  
Ib Jensen  
Mogens Juul  
 
4. Formandens beretning  
Formanden afholdt sin beretning, (se bilag)  
Formandens beretning blev efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.  
 
5. Kassereren fremlægger regnskabet for året 2016, (se bilag)  
Kassereren fremlagde regnskabet for året 2016, Efter enkelte spørgsmål, til de forskellige punkter i 
regnskabet. Bl.a. et spørgsmål om antal medlemmer pr. 31/12-2016. Dette blev besvaret med 203 
medlemmer pr. 31/12-2016. Derpå blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. 
  
6. Budget for 2017  
Kassereren fremlagde budgettet for året 2017. (se bilag)  
Der var et spørgsmål fra forsamlingen, om hvorfor kontingent indtægten var steget markant. Det 
blev oplyst at Landsforeningen nu gav 110,- kr. pr. medlem til lokalforeningerne, mod tidligere 
100,- kr.  
Budgettet for 2017 blev godkendt af generalforsamlingen. 
  
7. Indkommende forslag:  
 
1. Lokalforeningens navneændring  
2. Landsforeningens nye logo  
3. Vedtægtsændring  
4. Lokalforeningens navneændring – forslag fra Vagn Erik Hove  
1. Lokalforeningens navneændring  
I forbindelse med landsforeningen havde ændret navn fra ”De Blå Baretter” til ”Danmarks 
Veteraner” er det et krav at navnet Danmarks Veteraner skal indgå som en del af lokalforeningens 
navn.  
Bestyrelsen stillede med forslagene 1-3  
Vang Erik Hove stillede med forslag nr. 4 (der ses som punkt 4 under punkt 7 indkomne forslag)  
 
 
 
 
 
 
 
 



Der var fire forslag til lokalforeningens nye navn:  
 
 
1. Danmarks Veteraner Nordsjælland #) 
2. Danmarks Veteraner lokalforeningen Nordsjælland #) 
3. De Blå Baretter Nordsjælland, under Danmarks Veteraner # bestyrelsens forslag) 
4. De Blå Baretter Nordsjælland, lokalforening af Danmarks Veteraner (indkomne forslag) 
 
Efter en længere diskussion om foreningens navn, blev forslag nr. 2-3 trukket tilbage af 
bestyrelsen.  
Der blev så afholdt en skriftlig afstemning om forslag nr. 1 og nr. 4  
Stemmefordelingen blev  
Forslag 1. 22 stemmer  
Forslag 4. 7 stemmer  
 
Danmarks Veteraner Nordsjælland blev vedtaget med kvalificeret flertal af de afgivne stemmer.  
Foreningens nye navn er ”Danmarks Veteraner Nordsjælland”. 
 
2. Landsforeningens nye logo  
Formanden vidste generalforsamlingen landsforeningens nye logo.  
Efter en lille diskussion om udformningen, så godkendte generalforsamlingen, at formanden kan 
stemme ja til det nye logo på årsmødet.  
 
3. Vedtægtsændringer.  
Bestyrelsen stillede med forslag til foreningens vedtægter  § 7.  
Forslaget lød:  
”Bestyrelsesmedlemmer og den interne revisor kan kun genvælges 2 gange således  
at den samlede tid for den enkelte højst kan udgøre en periode på 6 år.  
Efter et år uden tillidsposter, kan medlemmet genvælges til en ny periode.  
Suppleanter, der indtræder midt i en valgperiode, kan genvælges 2 gange  
Efter det fyldte 75 år, kan et medlem ikke vælges som bestyrelsesmedlem, revisor eller suppleant.  
For valgte fanebærere og deres løjtnanter og reserver gælder det at man ikke kan vælges efter det 
70 år.”  
Efter en længere diskussion, trak bestyrelsen sine 2 forslag om aldersbegrænsning tilbage.  
”Efter det fyldte 75 år, kan et medlem ikke vælges som bestyrelsesmedlem, revisor eller suppleant.  
For valgte fanebærer og deres løjtnanter og reserver gælder det at man ikke kan vælges efter det 
70 år.”  
Derpå kunne generalforsamlingen stemme om, følgende vedtægtsændring: 
  
”Bestyrelsesmedlemmer og den interne revisor kan kun genvælges 2 gange således at den 
samlede tid for den enkelte højst kan udgøre en periode på 6 år.  
Efter et år uden tillidsposter, kan medlemmet genvælges til en ny periode.  
Suppleanter, der indtræder midt i en valgperiode, kan genvælges 2 gange”  
Afstemning ved håndsoprækning  
For: 28  
Imod: 0  
Hverken / eller: 1 
 
 
 
 
 
  



Bestyrelsen stillede forslag om vedtægtsændring i lokalforeningens vedtægter § 12  
Forslaget lød:  

”Formand og kasserer disponerer hver for sig”  

Formanden forklarede, at sådan som vedtægterne var udformet nu skulle både formand og 
kasserer altid skrive under på samtlige banktransaktioner.  Det vil de ikke behøve fremadrettet, 
hvis forslaget blev vedtaget.  

Dette blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.  

8. Valg  

a. Valg af formand  

Inden valget bad formanden om ordet. Formanden sagde på generalforsamlingen, at dette blev 
hans sidste periode som formand.  

Derefter blev Gert Andersen genvalgt, som formand  

b. Valg af 2 stk. bestyrelsesmedlemmer, for 2 år 

Bjarne Rasmussen 
Tommy Rock  

c. Valg af 2 stk. suppleanter bestyrelses for 1 år: 

 Bjarne Frandsen  
Johnny Weismann  

d. Valg af 1 stk. revisor for 2 år  

Hans Høg  

e. Valg af 1 stk. suppleant for revisor 1 år  

Vagn Erik Hove  

f. Valg af 3 st. repræsentanter til repræsentantskabsmødet, 21-22 april 2017 i Karup.  

Hans Høg  
Torben Andreasen  
Vagn Erik Hove  

g. Valg af 2 stk. suppleanter for repræsentanterne  

Simon Philipsen  
Henning Marquart  

 

 



h. Fanebærer, Dannebrog 2 år  

1. Simon Philipsen  
2. Mogens Juul  

i. Fanebærer NATO-Fanen  

Ingen meldte sig som fanebærer for NATO-fanen.  

9. Evt.  

Der var til en veteranaften i Jægersprislejeren 9. februar 2017 flere medlemmer der var kommet 
frem til en låst port.  Efter 30 minutures venten var alle kørt igen pga. diverse omstændigheder 
havde der været en kommunikationsbrist – bestyrelsen beklagede! 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden! 

Uddeling af årstegn:  

Henrik Hvidegaard 10 år 
Kurt Jørgen Berger 20 år 
Bent Strand 25 år 
Henry Juulsgaard Mathisen 25 år  
Frank Davidsen 25 år  
Gregers Mortensen 25 år  
Bjarne Rasmussen 40 år  

Tillykke til alle modtager  

Uddeling af blomster til afgående bestyrelsesmedlemmer: 

Bent Strand 
Mogens Larsen  
Knud Nørhave (fraværende) 

Uddeling af kurv til afgående lokal redaktør og 70 års fødselsdag:  

Torben Andreasen  

Afslutningsvis runde formanden generalforsamlingen af, med en påmindelse om det store frivillige 
arbejde mange lægger i foreningen. 
Formanden håbede alle at komme ville komme godt hjem, og kør forsigtigt. 

Formand Gert Lødrup Andersen                                               Dirigent Niels Erik Sørensen  

-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 

    


