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MEDALJEUDVALGET  

 
Bøtø den 10. maj 2019 

 

 

Til Lokalforeningerne  
 

 

Kære Lokalforeninger 
 
Hermed en kort orientering og genopfriskning af reglerne og aftalerne vedr. mindemedaljer, for-
tjenstmedalje og lokale anciennitetstegn. 
 
På det sidste hovedbestyrelsesmøde blev det besluttet at Egebladet – der viser 60-års anciennitet – 
fremover vil blive tildelt på lige fod med andre Mindemedalje (Cypern, Balkan, små missioner og DV 
50 år). 
 
Reglerne for at få dem gratis til paraderne er følgende: 

1. Man skal være medlem af Danmarks Veteraner 
2. Man skal have jubilæum det pågældende år 
3. Man skal møde op til en af de to parader (Peacekeepers Day eller Jubilar- og Veteranstævnet) 

 
Alle andre kan erhverve dem ved egenbetaling eller ved lokalforeningernes betaling. 
Jubilerende men ikke medlemmer kan godt få dem overrakt til paraderne, på lige fod med andre jubi-
larer, efter at have erhvervet dem ved indskrivningen. 
 
Som det nye er, at 60-års bladet gives nu på lige fod – det bliver dog ikke med tilbagevirkende kraft! 
(foto vedhæftet af placeringen på medaljebåndet – man skal selv montere egebladet). 
 
Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje og den nordiske Fortjenstmedalje tildeles og udleveres, fort-
sat efter indstilling, ved året to store parader. 
 
Udlevering af foreningens anciennitetstegn henvises fortsat til festligheder i lokalforeningerne (10 – 
20 – 25 – 40 – 50 - 60 års tegn), men Peacekeepers Day og Jubilarstævnet må gerne bruges som kol-
lisse til disse aktiviteter – dog kan overrækkelsen ikke indgå i selve paradeprogrammet. Monumentet 
og De Blå Baretters Mindesten vil være gode og højtidelige steder både til ceremonien og fotos. 
 
I er altid velkommen til at rette henvendelse til medaljeudvalget med spørgsmål til retningslinje og 
procedurer.  
 
Med venlig hilsen 

    
Per Amnitzbøl Rasmussen 
Mobil 40 35 13 33 


