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Danmarks Veteraner Nordsjælland          23. juni 2021 

   

   

Emne:  

 

Referat af ordinær generalforsamling i lokalforeningen afholdt onsdag den 26. maj 2021 kl. 

1930 – 2100 i Jægerspris Lejren.  

   

Følgende 27 var mødt frem: 
 

 Vapper 

 Niels Erik Sørensen 

 Steen Schütz 

 Per Winkler 

 Anna Marie Knudsen 

 Per Knudsen 

 Klaus Lundin 

 Bent Behrmann 

 Michael Lorentzen 

 Torben Andreasen 

 Vagn Erik Hove 

 Poul Erik Pedersen 

 Tommy Harder 

 Lars Hansen 

 Mogens Juul 

 Ulrik Mainz 

 Thomas O. Nielsen 

 Bjarne Rasmussen 

 Søren Arctander Matthiessen 

 Bernhard Lindholm 

 Johnny Weismann 

 Ole Boye 

 Jens Martinussen 

 Per Damm 

 Birger Kjer Hansen 

 Allan Hjort 

 Hans Høg 
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Generalforsamlingen blev gennemført i henhold til vedtægtens § 6, der fastlægger følgende 

dagsorden:  

   

1.              Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere  

2.              Formandens beretning  

3.              Kassereren fremlægger regnskab for indeværende år og budget for det følgende år  

4.              Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 

          dage før generalforsamlingen. Forslaget skal være dateret og underskrevet af  

          forslagsstilleren  

5.              Valg  

•                Formand vælges i ulige år  

•                Kasserer vælges i lige år  

•                Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år, 1 i ulige år  

•                2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år  

•                1 revisor vælges for 2 år i ulige år  

•                1 revisorsuppleant vælges for 2 år i lige år  

•                Fanebærer for foreningsfanen vælges for 2 år i ulige år  

•                Fanebærer for FN-fanen vælges for 2 år i lige år  

•                Fanebærer for NATO-fanen vælges for 2 år i ulige år  

•                Reserver for fanebærere vælges for et år ad gangen  

•                1 repræsentant og 1 suppleant for hver påbegyndt 100 medlemmer for 1 år ad gangen  

6.               Eventuelt.  

   

   

 

Ad dagsordenens punkt 1: 

   

Som dirigent valgtes Birger Kjer Hansen, der tillige påtog sig opgaven som referent. 

   

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen - under hensyntagen til de nationale 

sundhedsmæssige foranstaltninger – måtte karakteriseres som tidsmæssig behørigt indvarslet 

i henhold til vedtægtens § 6, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til 

dagsordenen. Dirigenten understregede betydningen af, at en ordinær generalforsamling under 

alle omstændigheder efter det muliges kunst af hensyn til dels valg af ledelse, dels aflæggelse 

af regnskab samt fastsættelse af budget som grundlag for bestyrelsens virke. 

   

Som stemmetællere valgtes Lars Hansen og Torben Andreasen.  

   

  

Ad dagsordenens punkt 2:  

   

Formanden, Steen Schütz, aflagde den referatet vedlagte beretning, som blev enstemmigt 

taget til efterretning.  

   

  

Ad dagsordenens punkt 3:  

   

Kassereren, Mogens Juhl, og revisoren, Hans Høg, aflagde det referatet vedhæftede regnskab 

for 2020 samt fremlagde det ligeledes referatet vedhæftede budget for 2021 til godkendelse.  

   

Det aflagte regnskab samt fremlagte budget blev enstemmigt godkendt.   
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Ad dagsordenens punkt 4:  

   

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling, hvorfor punktet 

således ikke gav anledning til behandling.   

   

 

Ad dagsordenens punkt 5:  

   

a)               Formand vælges i ulige år. 
 

Steen Schütz oplyste, at han var villig til genvalg.  
Dirigenten spurgte herefter de forsamlede, hvorvidt der var andre forslag til kandidater til 

formandshvervet, hvilket imidlertid ikke var tilfældet.  

Steen Schütz blev herefter genvalgt enstemmigt som formand.   

 

 

b)               Kasserer vælges i lige år. 
 

- 

   

c)               Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år, 1 i ulige år  

   

Dirigenten konstaterede faktum derhen, at Klaus Lundin og Niels Erik Sørensen var på valg og 

tilkendegav gerne at ville modtage genvalg. 

 

Dirigenten spurgte herefter de forsamlede, hvorvidt der var andre forslag til kandidater til 

bestyrelsen, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Klaus Lundin og Niels Erik Sørensen blev 

herefter genvalgt enstemmigt som medlemmer af bestyrelsen.   

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre ledige pladser i bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen 

således er fuldtallig.  

   

d)               2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år  

   

Lars Hansen oplyste, at han var parat til genvalg som 1. suppleant, ligesom det forelå oplyst, 

at Bjarne Bundgaard var parat til at modtage valg som 2. suppleant.  

Dirigenten spurgte herefter de forsamlede, hvorvidt der var andre forslag til suppleanter til 

bestyrelsen, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Lars Hansen og Bjarne Bundgaard blev 

herefter enstemmigt valgt som suppleanter.  

   

e)               1 revisor vælges for 2 år i ulige år.  

 

 f)               1 revisorsuppleant vælges for 2 år i lige år. 
 

Bestyrelsen foreslog Allan Hjort til valg som revisor samt at hidtidig revisor, Hans Høeg, 

vælges som revisorsuppleant. 

Dirigenten spurgte herefter de forsamlede, hvorvidt der var andre forslag til valg som revisor 

og revisorsuppleant, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Allan Hjort og Hans Høeg blev herefter 

enstemmigt som foreslået. 
 

   

g)               Fanebærer for foreningsfanen vælges for 2 år i ulige år  

h)               Fanebærer for FN-fanen vælges for 2 år i lige år  

i)                Fanebærer for NATO-fanen vælges for 2 år i ulige år  

j)                Reserver for fanebærere vælges for et år ad gangen.  
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Dirigenten konstaterede, at der ingen forslag var til besættelse af posterne som fanebærer og 

reserver for disse.  

   

Omend der er medlemmer, som lejlighedsvis gerne stiller sig til rådighed, ønskede ingen af 

disse at være formelt udpeget hertil af generalforsamlingen.  

 Idet der i øvrigt blandt de forsamlede efter dirigentens opfattelse syntes at være en entydig 

opfattelse blandt medlemmerne om vigtigheden af, at lokalforeningen kan stille med faner 

både i egen lokalforeningsramme og i ramme af landsforeningen, pegede dirigenten på, at 

bestyrelsen herefter – som det har været tilfældet de senere - forudsættes at gennemføre en 

drøftelse af emnet meget snarligt og således, at bestyrelsen har en reserve af en sådan 

størrelse, som kan agere fanebærere efter behov. Den nyvalgte formand bekræftede overfor 

forsamlingen at ville følge dirigentens bemærkning.  

   

k)               1 repræsentant og 1 suppleant for hver påbegyndt 100 medlemmer for 1 år ad  

gangen.  

   

Dirigenten konstaterede på baggrund formandens beretning om aktuelt medlemsantal, at der 

således skal (kan) vælges 3 repræsentantskabsmedlemmer (til at repræsentere 

lokalafdelingen på Repræsentantskabsmødet 26. juni 2021 på Vissenbjerg kro) samt evt. valg 

af suppleanter for de tre repræsentanter.  

   

Bestyrelsen foreslog valg af Klaus Lundin, Vapper og Per Damm som repræsentanter.  

 

Dirigenten spurgte herefter de forsamlede, hvorvidt der var andre forslag til repræsentanter, 

hvilket imidlertid ikke var tilfældet. De tre nævnte herefter enstemmigt valgt som 

repræsentanter. Der blev ikke valgt suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne. 

   

 

Ad dagsordenens punkt 6 eventuelt: 

 

Et medlem foreslog, at det i bestyrelsens aktivitetskalender for de kommende år også kan 

indgå orienteringer om de enkelte missioner, medlemmerne har deltaget i, således at der kan 

understøttes en gensidig viden om missionstyper m.v., som de forskellige medlemmer har 

tjent i. 

 

Dirigenten bragte en hilsen fra Landsformanden, der dels takkede lokalforeningen for bidraget 

til landsforeningen støtte arrangementer inde på Kastellet (24 OKT 2020, FN 

fødselsdagsparade og forestående 29 MAJ (UN Peace Keepers Day- parade)). 

Endelig orienterede dirigenten om, at der på landsforeningens repræsentantskabsmøde også 

skal behandles nogle vedtægtsændringer, der dels tydeliggør, hvorledes ny lokalforeninger kan 

oprettes, dels at det i landsforeningens vedtægt faciliteres, at der under hovedbestyrelsen 

også nedsættes et forretningsudvalg, som bl.a. har til formål også at sikre arbejdet i forhold til 

Veteranstøtten. 

Endelig nævnte dirigenten det forhold, at foreningens blad nu også benytter ordet ”veteran” i 

sit navn; der er således tale om seneste skud på stammen med hensyn til at understrege, at 

Danmarks Veteraner er for alle veteraner – uanset baretfarve.  

Det ændrer efter dirigentens opfattelse ikke på, at den blå baretfarve til stadighed vil være det 

historiske omdrejningspunkt i foreningens grundlæggelse og mangeårige arbejde. 

 

 

Dirigenten tilbageleverede herefter generalforsamlingen til formanden, Steen Schütz, der 

takkede dirigenten for udført gerning og herefter afsluttede generalforsamlingen.  
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Efter generalforsamlingen blev der udleveret fortjeneste- og årstegn/jubilæumstegn m/ 

tilhørende diplomer til tilstedeværende medlemmer som anført nedenfor. 

 

Danmarks Veteraners fortjenstmedalje i bronze: 

 Ole Boye 

 Vapper 

 Mogens Juul 

 Bjarne Rasmussen 

 

10-års tegn + diplom : 

 Erik Joseph Petersen 
 

40 års medalje + diplom: 
 Niels Erik Sørensen 

 Søren Arctander Matthiessen. 
 

 

  

 

 

 

Formand     Referent 

Steen Schütz    Birgen Kjer Hansen  

  

     
  
 


