
 

 

Formandens Beretning 

Generalforsamling den 22. februar 2018 

 

2017 har igen været en godt aktivitets år.  Der har i perioden fra 

generalforsamlingen 2017 til nu været afholdt 6 bestyrelsesmøder og 8 

veteranaftener. Vi har i år gennemført 3 fester med spisning, idet vi måtte aflyse det 

ellers så populære bengnavergilde pga. manglende tilmelding. 

 

I april havde vi 60 forventning fulde veteraner til foredrag ved fhv. oberst Lars R. 

Møller.  Vi slår ihjel - og lever med det. Med humor, ironi, men også med stor alvor 

gennemgik Lars hvad der sker med soldater når de bliver sendt i kamp.  Foredraget 

blev afhold i Humlebæk Dagcenter tæt ved Humlebæk Kystbanestation. 

Medlem og veteran Carl og hans kone sørger for disse glimrende lokaler og 

efterfølgende er der kaffe,   

kage, øl og vand og masser af snak ovenpå dette spændende og overraskende 

foredrag der virkelig er en øjenåbner, og som man ikke kan undgå at blive stærkt 

berørt af.    

 

Vi fejrede FN-dagen den 24. oktober med spisning og udlevering af De Blå Baretters 

Fredsprismedalje ved en mindre parade.  Ved den slags festligheder er der fuldt hus. 

Foreningen har deltaget i 4. maj kransenedlægning i Frederikssund, i Peace Keepers 

Day på Kastellet. Vi deltog i flagdagen den 5. september såvel i Frederikssund som i 

Helsingør kommuner med faner flagdagen. Foreningen har deltaget 1 begravelse og 

flere bisættelser.  Bliver vi bedt om at deltage i en veteran sidste farvel – kommer vi.  

Gå hjem og fortæl jeres kære hvis de ønsker vor tilstedeværelse?  Fortæl dem, at de 



skal kontakte den til enhver tid siddende formand - hans telefonnummer og e-

mailadresse står i Baretten – så sørger vi for resten.  Foreningen har deltaget i 

utallige parader med vor fane. Også da vi sagde farvel til oberst Jette Albinus, 

Veterancenteret i Ringsted og hendes udnævnelse til brigadegeneral og overflytning 

til Hjemmeværnskommandoen, til julekoncerten i Ringsted, kransenedlægning den 

22. december på Kastellet.  Vi deltog også i en efterfølgende nytårs gudstjeneste i 

Kastels Kirken januar 2018.   

 

Der er bowling i Frederikssund Center Bowl 1 gang hver måned undtagen juli 

måned.  Yderligere har man i begyndelsen af marts deltaget i en landsturnering i 

Odense, hvor vi i den individuelle række fik en flot 2 plads. 

  

I perioden har det været afholdt 7 skydninger, den traditionelle fugleskydning og 1 

juleskydning. 

 

Formanden har deltaget i 3 møder i Jylland – dels et ekstraordinært formandsmøde i 

Fredericia, dels det årlige repræsentationsmøde i Holstebro og så yderligere et 

formandsmøde samme sted. 

Årsagen til det ekstraordinære møde i Fredericia var Hovedbestyrelsen uenighed om 

foreningens penge og ”store overskridelser” af vedtagne budgetter – de store 

overskridelser viste sig ikke at være helt korrekte. 

Efterfølgende besluttede landsforeningens næstformand, -kasserer og et par 

bestyrelsesmedlemmer at forlade deres arbejde og overlade det til nye kræfter. 

Endnu engang blev repræsentationsmødet brugt på ændringer af landsforeningens 

vedtægter – uendelig meget tid blev brugt på ændringer, rettelser og sletning og 

tilføjelser i vore vedtægter.  

Undertegnede bad endnu engang landsforeningen om at lade kompetente kræfter, 

gerne med en juridisk baggrund se på vedtægterne – det blev vedtaget. 

Nye stærke personer blev valgt ind i Hovedbestyrelsen – alle dygtige og dedikerede 

personer. 

De kommende deltageren til årets repræsentantskabsmøde til april dvs. 

næstformanden plus valgte delegerede skal tage stilling til de nye omskrevne 

vedtægter og forretningsorden. 

Formanden deltog i formandsmødet den 23. september 2017 i Holstebro.  Her blev 

vi bl.a. præsenteret for  



status for de realiserede tal åtd i forhold til budget 2017, budget for 2018, en ny 

regnskabsinstruks og en orientering om landsforeningens revidering af vedtægter og 

forretningsorden. 

  

Der har været utallige opfordringer fra bestyrelsen til vore medlemmer om at 

gennemgå deres e-mailadresse, telefon- og mobilnumre. Desværre er der stort set 

ingen fast net telefonnumre længere der er valide. Mange har også fået et nyt 

mobilnummer.  Rigtig mange har en e-mailadresse, men har ikke oplyst os om den. 

Når jeg skal have fat i jer f.eks. til uddeling af medaljer går jeg i gang med et større 

detektiv-arbejde.  Jeg bruger oceaner af tid på at Google jeres rigtige telefonnumre 

og når jeg så har jer får jeg samtidig jeres 

e-mailadresse og kan så efterfølgende skrive til jer. 

 

Bestyrelsen har nedsat et visionsudvalg – hvordan får vi flere medlemmer og yngre 

medlemmer til vores forening?  Deres arbejde fortsætter i den kommende tid.  

Foreningen erhvervet en meget flot pavillon som kan anvendes ved byfester, 

markeder, flagdage, åbent hus arrangementer mv. med det formål at promovere 

foreningen og hente nye medlemmer. 

Jeg har som formand for Danmarks Veteraner Nordsjælland taget initiativ til og 

henvendt mig til 3 kommuner her i Nordsjælland om oprettelse af veterancafeer.  

Jeg har henvendt mig til Gribskov Kommune. Kommunens veteran koordinatoren 

indkaldte til et veteranmøde i kommunen.  I en telefonsamtale foreslog jeg bl.a. at 

man oprettede en veterancafe og at man blev synlig på kommunens hjemmeside 

overfor veteraner der søger hjælp og støtte.  Iflg. en Facebook opdatering ser det ud 

til at man fremover har veterancafe i en Marineforening i Gilleleje med opstart i 

april. 

I Halsnæs har vi officiel åbning af en veterancafe i Frivilligcenter Frederiksværk den 

15. marts med deltagelse af borgmester i Halsnæs Kommune Steffen Jensen og 

formanden for Danmarks Veteraner Niels Hartvig Andersen.  Uden stor hjælp fra en 

ildsjæl, tidligere orlogskaptajn og veteran Henrik Jerger var vi ikke nået så langt, som 

vi er i dag.  7 frivillige vil i ugerne fremover deltage som ”værter” i veterancafeen, 

også veterankoordinator Mette Kristensen og andre ansatte fra Halsnæs Kommunes 

har ydet stor og værdifuld hjælp.  Tilsvarende har vi et lignende projekt i Hillerød.  

Her mangler vi stadig at finde et brugbart lokale.  Det er planen at åbne Veterancafe 

Hillerød til september. 

 



Ved årsskiftet var vi 193 medlemmer.  178 medlemmer har ifølge den seneste 

revision betalt kontingent for 2018.  Der er ingen tvivl om at flere vil falde bort.  Ser 

vi på alderssammensætningen bare for denne generalforsamling så er 

gennemsnitsalderen 64,9 år.  Kun 4 medlemmer er under 60 år.  Yngste medlem er i 

aften er 37 år.  Når det er sagt syntes jeg også at det er enestående, at vi lidt senere 

skal hædre 3 medlemmer som har været medlem af vores forening i 50 år, 2 

medlemmer som har 40 år - og 3 som har 25 års jubilæum. Derfor hædre og ærer vi 

medlemmer som i årevis loyalt har støtte og været trofaste medlemmer af FN 

Soldaterforeningen, De Blå Baretter Nordsjælland og Danmarks Veteraner 

Nordsjælland. 

Sidste år foreslog jeg aldersgrænser for vor fanebærer og for 

bestyrelsesmedlemmer.  Ikke for at aldersdiskriminere, men fordi jeg syntes, at når 

man kommer op i en vis alder gør det ikke noget at man kan trække sig tilbage og 

lade sig opvarte. Desværre har vi måtte sige farvel til et mangeårigt og skattet 

medlem af foreningen og suppleant idet Bjarne pludselig gik bort efter kort tids 

sygdom.  Simon som har været en trofast støtte i foreningen og vor seneste 

fanebærer giver også op nu pga. sygdom.  Flere af vore mangeårige faste støtter 

både som foreningsmedlemmer og som tidligere bestyrelsesmedlemmer er gået 

bort og andre er alvorligt syge. 

 

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i året løb.  En særlig tak til Simon som forlader os 

– tak for din store indsats.  Tak til Ivan for 27 års tro tjeneste som foreningens 

kasserer og for fuld kontrol over ”rigets finanser”.  Tak til Torben for hans 

mangeårige arbejde i såvel hovedbestyrelsen som i vores forenings tid som sekretær 

og webmaster. Tak Torben for alle de gode råd og initiativer som du er kommet med 

i min tid som formand.  Selv om du ikke har været valgt medlem af bestyrelsen har 

du i dit arbejde forstået den sande betydning af et bestyrelsesarbejde og loyalt 

støttet mig i mit arbejde. 

Undertegnede har meddelt bestyrelsen at jeg tager orlov fra 1. marts tom. 15. maj 

idet jeg vil være bortrejst i perioden.  Samtidig vil jeg allerede nu meddele 

generalforsamlingen som højeste myndighed, at jeg afslutter mit formandskab ved 

generalforsamlingen i 2019. 

 

Vi skal have en ny fanebærer - det er et af vores grundfundamenter - at vi har en 

fanebærer der bærer vor fane med stolthed, udstråling og eksercitsmæssigt korrekt.   

Vi skal i aften have fundet en kasserer.  Gør vi ikke det har vi ingen forening. Iflg. 



vedtægterne skal vi have en sådan.  Sker det ikke vil generalforsamlingen blive 

suspenderet og der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med det 

ene punkt – at vælge en kasserer.  Vi skal have valgt nye bestyrelsesmedlemmer, 

suppleanter, delegerede til repræsentantskabsmødet og revisorsuppleanter. Derfor 

kom og deltag, kom med nye input, nye ideer, både de skøre, de sjove, de 

utraditionelle og de udfordrende – nye tider nye traditioner! 

 

Tak til jer alle! 
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