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Formandens beretning 

generalforsamling den 29. januar 2022 
 

2021 har været et år, hvor vi først rigtigt kom i gang i maj. Den 
verdensomspændende pandemi har igen påvirket vores forening i perioder af 

2021. Vi har dog kunnet gennemføre en generalforsamling, og der har været 
afholdt 6 bestyrelsesmøder, 3 veteranaftener, 15 skydninger, en årsdag med 

fane indvielse, 5 bowlingaftener og nogle besøg ved veterancafeer, samt sidst, 
men ikke mindst, en super tur til Egholm museum. 

 
Der har været bowling i Fjordbowling i centret i Frederikssund 5 gange i år. 

Stor tak til Ole Boye og Torben Andreasen for Jeres engagement. Uden Jer var 

der ingen bowling. Vi ser frem til nogle flere gode arrangementer i 2022. Vi har 
fået økonomisk støtte til en gang bowling i 2021, men det blev ikke den store 

succes på trods af, at vi inviterede veterancafeerne til at deltage med børn, 
familie og selvfølgelig alle vores egne medlemmer. Os, der var dér, havde 

nogle gode stunder. 
 

Foreningen har deltaget den 4. maj med kransenedlægning ved minen i 
Frederikssund. 

 
Der har været flere gode veteranaften i det forgangne år, med sædvanligt 

hyggeligt samvær. 
 

Klaus, Vapper og Per Damm har deltaget i det årlige repræsentantskabsmøde, 
der blev afholdt på Fyn i 26. juni. 

 

Fredag den 14. august holdt vi 32-års fødselsdag. Vi fik indviet vores nye fane, 
som erstatning for den vi har haft fra tiden som FN-soldaterforening. 

Vi kunne grille i det gode vejr. Maden blev leveret fra Jægersprislejrens køkken 
og Vapper håndterede grillen på bedste vis, til stor glæde for alle de 

fremmødte. 

Flagdagen søndag den 5. september: 

Vi deltog med fane ved arrangementet hos Egedal, Frederikssund, Hillerød og 

ved Halsnæs kommune. Vi var også repræsenteret ved arrangementer i 
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Gilleleje, Hørsholm og Helsingør – stor tak til Jer alle der var med. 

En særlig tak til Tommy Rock, som sammen med Veteran Cafe Egedal havde 
arrangeret et stort setup med musik og andet i Egedal. Borgmesteren var 

tilstede og påskønnede det gode arrangement. 
 

Vi fik også tid til en tur forbi 7 krigergrave med blomst og flag for de danske 
helte, der er omkommet i international tjeneste siden 1948. 

Flot med så stor repræsentation fra Jer på flagdagen. 

 
I år er det op til Jer, hvor vi deltager med fane. Jeg vil sende invitationen ud, 

når den modtages. Her kan I så vælge at deltage uden fane, men skal der en 
fane med, må jeg vide hvem der tager den. 

 
Der blev afholdt veteranstævne og formandsmøde i Slagelse i september, hvor 

Vapper og jeg deltog i formandsmødet og vi var mange fra foreningen der 
deltog i veteranstævnet. 

 
Vi fejrede FN 76-års dag søndag den 24. oktober i Jægersprislejren med 

uddeling af Fredsprismedaljer. Hjemmeværnets Tambour korps Vestegnen 

spillede i forbindelse med arrangementet, der blev afsluttet med fælles 
spisning. Vi kunne her uddele FN-fredsprismedalje til følgende: 

 
Der blev også plads til en julefrokost i november, hvor vi igen fik glæde af de 

røde sanghæfter og de fantastiske sangere, der gav den gas og fik det til at 
blive en rigtig god frokost. 

 
Stor tak til dem der har planlagt og gennemført årets arrangementer. Skulle 

der være nogen, der vil være med på holdet med at arrangere, så lad mig det 
endelig vide, vi kan altid bruge en hånd mere. Borddækning, kaffebrygning og 

ikke mindst oprydning inkl. opvask 😊 

 
Bestyrelse og medlemmer har deltaget med foreningens fane ved flere 

bisættelser igennem året.  
 

Jeg vil her gerne takke de, der tager teten i forbindelse med de mange 

fanearrangementer, der bliver udbudt fra landsforeningen. I er med til at sætte 
vores forening på landkortet – stor tak. 

 
Vi kunne godt bruge nogle nye og unge (ca. 70 år eller der omkring) 

fanebærere. 
 

Ved årsskiftet var vi ca. 200 medlemmer - en lille tilbagegang. 
Det er også glædeligt, at vi om lidt skal hædre medlemmer, som har været 

medlem af vores forening i 10-25 og 50 år. Medlemmer som har gjort rejsen 
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fra FN Soldaterforeningen, De Blå Baretter og til Danmarks Veteraner 

Nordsjælland. 
 

Sluttelig en tak til alle som jeg har arbejdet sammen med igennem året. En 
særlig tak til Jer, der har givet en hånd med til vores arrangementer. 

 
En stor tak skal også lyde til bestyrelsen, der støtter mig i dagligdagen. Dejligt 

I får ting til at ske, uden jeg nødvendigvis er indblandet. 

 
På bestyrelsen vegne 

Steen Schütz 
Formand 

Danmarks Veteraner Nordsjælland 


