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Beslutningsreferat fra Repræsentantskabsmødet den 20. – 21. april 2018
Flyvestation Karup

Hermed fremsendes beslutningsreferat fra Repræsentantskabsmødet, fredag den 20. – lørdag 21.
april 2018, på Flyvestation Karup.

Dagsordenen i følge de gamle vedtægters § 6 stk. 7.
Del 1:
1. Valg af stemmetællere.
Repræsentantskabet valgte Nils Ulrik Bagge og Erik Petersen.
2. Valg af dirigent.
Repræsentantskabet valgte Mogens Birch-Larsen.
3. Prøvelse af deltagernes stemmeret.
Det blev konstateret, at der var 56 stemmeberettigede til stede.
4. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt, som fremsendt ved den endelige indkaldelse til Repræsentantskabsmødet.
5. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges af Landsformanden.
Landsformanden gennemgik hovedpunkterne i den fremsendte beretning fra hovedbestyrelsen (HB) jf. overskrifterne i vedhæftede PowerPoints.
Med udgangspunkt i landsformandens gennemgang af beretningen, var der debat om følgende emner:
- Hvad gør WVF (World Veteran Federation) for Danmarks Veteraner? Ved at være medlem
af WVF får Danmarks Veteraner et ”vindue” ud til den internationale veteranverden, samt
at Danmarks Veteraner er den eneste danske veteranorganisation, der er repræsenteret i
WVF. Dette er også et vigtigt politisk signal.
- LogBuy. Der var en kort præcisering af ordningen, der administreres af forsvaret og hvor
veteraner med Veterankort kan blive medlem.
- Datoen af søgning for midler fra Veterancenteret var i år sat til 1. marts, hvilket kunne være uheldigt, i relation til nye bestyrelsesmedlemmer. Datoen skyldtes det sene indgåede
forsvarsforlig.
Aktion: Det blev præciseret fra landsformanden, at nye og gode ideer har størst chance for
at opnå støtte. Der var en generel opfordring til at lade kreativiteten blomstre.
- Er der begrænsninger på bidrag til Baretten? Redaktøren meddelte, at han nødig ville sætte begrænsninger på bidrag.
Aktion: Send det ind, som I har, og efterfølgende kan der være en dialog om at skære bidraget til.
- Veterankortet burde tilpasses til internationalt brug.
Aktion: Det er aftalt, at Brian Bak, Thy-Mors-Salling, sender forslag til landssekretæren.
- Hvordan anerkender vi veteraner? Emnet bør tages op i alle lokalforeninger.
- Krypto-sikring af personlige oplysninger i relation til Persondataloven.
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Aktion: Det blev aftalt, at Lai Sørensen, Midtjylland, sendte materiale til landssekretæren.
Det bør endvidere overvejes at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan fremkomme med forslag til HB i relation til dette emne.
Repræsentantskabet godkendte landsformandens beretning.
6. Daglig leder af Veteranstøtten (Landsformanden) orienterer om Veteranstøttens virksomhed.
Landsformanden gennemgik Veteranstøtten med udgangspunkt i udleverede Årsberetning
2017 og Særnummer af baretten 2017.
Herefter var der en debat om DGI.
Aktion: HB skal kontakte DGI med henblik på at undersøge, hvorledes DGI kan hjælpe Danmarks Veteraner på forsikringsområdet og med Persondataloven o.a.
Repræsentantskabsmødet blev suspenderet kl. 21.00.
- Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer og ressourcepersoner:
Tak til Per Hinrichsen som afgående formand og tak til Orla Christensen som afgående kritisk revisor.
- Indlæg ved FN-Museets formand:
Per Amnitzbøl gennemgik FN-Museets økonomi, medaljer og administration/ansøgninger i
relation til uddeling af medaljer.
- Uddeling af Gazellen 2017 (Lokalforeningen, der har skaffet flest nye medlemmer i 2017).
Den blev vundet af Lokalforening Næstved & Omegn.
- Uddeling af fortjensttegn:
Jan Koziol, Lokalforening Næstved & Omegn og Viggo Frederiksen, Lokalforening Østjyderne tildeltes med ære og respekt Danmarks Veteraners Hæderstegn i Guld.

Del 2.

7. Indkomne forslag.
a. Vedtægtsændringer (Hovedbestyrelsen).
Landssekretæren gennemgik kort proceduren for rettelserne til de gamle vedtægter.
Forslag til nye vedtægter havde været i høring tre gange, og alle indkomne forslag var
blevet indarbejdet i de nye vedtægter.
Repræsentantskabet godkendte de nye vedtægter.
b. Godkendelse af lokalforening for Kvindelige Veteraner.
Sara la Cour fra Kvindelige Veteraner holdt et fornemt indlæg, hvor hun beskrev, hvorfor Kvindelige Veteraner ville være medlem af Danmarks Veteraner.
Der var efterfølgende en debat om, hvorvidt det at have landsdækkende ”virtuelle” lokalforeninger ville åbne en ”ladeport” for andre foreninger med tilknytning til veteranverdenen.
Aktion: HB opfordres til at opstille en vision og strategiske mål for, hvorledes Danmarks
Veteraner skal udvikle sig strukturelt og organisationsmæssigt indenfor det samlede
veteranområde ikke mindst i relation til optagelse af nye lokalforeninger, herunder en
konsekvensanalyse.
De Kvindelige Veteraner blev optaget med stemmerne; Imod 0, hverken for eller
imod 15 og for 40.
Lokalforening Kvindelige Veteraner blev budt velkommen af Repræsentantskabet med
en stor applaus. Dette er en historisk beslutning.
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8. Regnskab.
Regnskabet blev fremlagt af landskassereren med udgangspunkt i den fremsendte Årsrapport
for 2017.
Fremlæggelsen gav anledning til følgende drøftelser:
- Pengene skal ud at arbejde.
- Det, som lokalafdelingerne bruger for meget i relation til tildelte midler fra Veterancenteret,
bliver dækket ind af Danmarks Veteraners egne midler, d.v.s. respektive Lokalforeninger.
Kritiske Revisor Carsten Cederbye gennemgik den vedhæftede rapport fra de kritiske revisorer. Dette gav anledning til følgende drøftelser:
- Sommerstævnet i Fredericia. Dette er en aktivitet startet for flere år siden og har for mange
veteraner en historisk værdi.
Aktion: HB vil revurdere sagen med udgangspunkt i en ny ansøgning fra Trekantsområdet.
HB vil endvidere foretage en strategisk vurdering af alle ind-/udadrettede aktiviteter med
henblik på at alle veteraner tilgodeses, i forhold til de midler, der er til rådighed. Der blev
endvidere givet prokura til, at HB ser positivt på et landsstævne i Fredericia i rammen af de
50.000,- kr., som et sådant arrangement forventes at koste. Repræsentantskabet så generelt positivt på arrangementet.
Repræsentantskabet godkendte regnskabet og budgetrevision.
9. Budgetforslag for det kommende regnskabsår (2019), herunder fastsættelse af kontingenter,
andele heraf til lokalforeningerne og årligt transporttilskud til lokalforeningerne.
a. Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent på 380 kr. for 2019.
b. Medlemsandel til lokalforeningerne uændret på 110 kr. for 2019.
c. Uændret transporttilskud på 1500/2000 kr. pr. lokalforening for 2019.
Repræsentantskabet godkendte satserne for 2019.
10. Valg til Hovedbestyrelsen.
a. På valg var:
Hovedbestyrelsen:
Landskasserer Ole Stokholm. Genvalgt for 2 år.
Landsforeningens Regnskabsfører. Bente Brogård nyvalgt for 1 år.
Christian Ring. Genvalgt for 2 år.
Jens Morten Jørgensen. Genvalgt for 2 år.
Næstformand Per Hinrichsen ønskede ikke genvalg. HB forslag, Steen Møller Petersen blev vedtaget.
Suppleanter:
Suppleant Nicolas Veicherts. Genvalgt.
Suppleant Niels Klingenberg Vistisen. Genvalgt.
Suppleant Birger K. Hansen. Genvalgt.
Revisorer:
Kritisk revisor Carsten Cederbye. Genvalgt.
Kritisk revisor Orla Christensen ønskede ikke genvalg. HB forslag, Finn Falck blev vedtaget.
Revisorsuppleant. HB forslag, N.H.P. Christensen blev vedtaget.
Revisorsuppleant Tage Buch. Genvalgt
Landsfanebærer.
Landsfanebærer Vest, Erhard Juhl Jepsen. Genvalgt.
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11. Skydning.
Carl Åkerlund uddelte årets skydepræmier. Navne, placeringer m.m. vil fremgå af næst nummer af Baretten.

12. Eventuelt.
HB udpeger følgende ressourcepersoner for 2018:
a.
b.
c.
d.
e.

Landskartoteksfører, Mads Tonsgaard.
Redaktør for Veteranmagasinet, Baretten, Erik Petersen.
Webmaster, Henrik Tiede.
Landsfaneansvarlig, Torkil Skøt.
Stående udvalg under HB:
1. Økonomiudvalg: Landsformand, landskasserer, landsregnskabsfører (og revisor,
som konsulent).
2. Medaljeudvalg: Landsformand, Per Amnitzbøl og Anker Sewohl.
3. Paradeudvalg 29. maj, UN Peacekeepers Day: Landsformanden, P. K. Nielsen,
Birger K. Hansen, Landssekretæren.
4. Paradeudvalg 50 års Jubilæum 26. oktober: Landsformand, Carl Åkerlund, Jens
Morten Jørgensen.

Under dette punkt var der følgende bemærkninger:
- Måske uheldigt at have revisoren siddende i økonomiudvalget. Ingen grader på nævnte
personer. Alle veteraner er lige.
- Være bedre til at sortere informationerne, inden de sendes ud til Lokalforeningernes formænd. Dette vil formentlig betyde en ændret IT-struktur (se pkt. 5, pind 7).
Steen Fynbo Hansen blev takket for den store hjælp, som han havde ydet i f.m. planlægningen og
gennemførelsen af Repræsentantskabsmødet
.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og de mange refleksioner.
Efterfølgende blev dirigenten af landsformanden takket for at lede repræsentantskabet sikkert gennem dagsorden.
Landsfaneren blev i ærbødighed ført ud af lokalet.

Bestyrelsen konstituerede sig i henhold til vedtægterne § 7 stk. 6 umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. Steen Møller Petersen blev valgt som næstformand.

Jørgen Bo Leimand
Referent

Mogens Birch-Larsen
Dirigent

Bilag:
1. Veteranstøtten. PowerPoint
2. Rapport fra de kritiske revisorer.
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