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§ 1 Landsforeningen
Stk. 1
Landsforeningens navn er: Danmarks Veteraner.
Stk. 2
Landsforeningens hjemsted:
Den til enhver tid siddende landsformands folkeregisteradresse.
§ 2 Formål
Stk. 1
Det er landsforeningens formål:
1. At danne rammer for at samle alt dansk personel, der har deltaget i internationale operationer, for herigennem at styrke og knytte
de kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
2. At medvirke til oplysning om de aktiviteter, dansk personel deltager og har deltaget i.
3. At anerkende og hædre veteraner – herunder afdøde - på værdig vis.
4. At støtte veteraner, som efter hjemkomst fra internationale operationer har behov herfor, bl.a. gennem Veteranstøtten eller på anden måde.
5. At medvirke til at oprette og støtte lokale foreninger og lignende.
6. At forvalte de midler, der stilles til rådighed for landsforeningen.
Stk. 2
Ovennævnte formål skal søges nået ved:
1. At afholde lokale, nationale og internationale stævner, møder, sociale arrangementer og andre aktiviteter.
2. At afholde kurser og informationsmøder.
3. At udgive et medlemsblad.
4. At etablere og drive en relevant hjemmeside og andre former for sociale medieprofiler.
5. At udbrede informationer ved brug af relevante medier.
Stk. 3
Landsforeningen skal i sin virksomhed etablere og vedligeholde kontakt og samarbejde med især forsvarsministeriet og desuden andre af forsvarets myndigheder og institutioner samt myndigheder og institutioner i civiladministrationen på alle niveauer og civile foreninger, sammenslutninger og enkeltpersoner – også på internationalt plan –, som det efter landsforeningens formål skønnes relevant.
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Stk. 4
Det er en forudsætning, at landsforeningens identitet bevares, og at repræsentantskabet godkender nationale og internationale aktiviteter med de forpligtelser, der måtte følge.
Stk. 5
Landsforeningen er en civil og partipolitisk neutral forening.
§ 3 Symboler mv.
Stk. 1
Landsforeningens farver er rød, hvid og blå (de nationale og FN´s farver). Landsforeningens logo er et våbenskjold med aftegning af
Dannebrog og i midten FN´s symbol.
I dannebrogsskjoldets øverste venstre felt er anført NATO, i øverste højre felt er anført OSCE og nederst i det hvide kors er anført
EU.
Stk. 2
Brug af landsforeningens logo er kun tilladt med hovedbestyrelsens godkendelse. Dog kan de landsforeningen tilknyttede lokalforeninger gøre brug af landsforeningens logo uden forudgående godkendelse.
Stk. 3
Landsforeningen markerer sin status som veteranforening ved at anvende veteranmærket i tilknytning til landsforeningens officielle
logo.
Stk. 4.
Landsforeningen anlægger en FN, en OSCE, en NATO, en EU samt en national fane både øst og vest for Store Bælt.
Lokalforeningerne er ikke forpligtet ud over nationalfanen.
Stk. 5
Landsforeningsfanen fører landsforeningens logo med teksten ”Danmarks Veteraner” i øverste stangfelt side 1 samt det fælles veteranmærket i øverste stangfelt side 2.
Implementering af navneændring på faner sker i takt med naturlig udskiftning af faner som følge af ælde.
Stk. 6
1. En af landsforeningens fanebærere stiller - så vidt det er muligt - med fanen, når landsforeningen skal repræsenteres.
2. Den lokalforening, i hvis område fanen skal repræsenteres, stiller de nødvendige fanevagter og om nødvendigt en fanebærer.
§ 4 Landsforeningens medlemmer
Stk. 1
Enhver, der opfylder regeringens kriterier for betegnelsen ”veteran” og har modtaget en officiel medalje eller et officielt veterankort for
deltagelse i en international operation, kan optages som medlem i landsforeningen.
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Stk. 2
Landskartoteksføreren optager medlemmerne og anviser en lokalforening.
Enhver ansøger og ethvert medlem har dog ret til selv at vælge den lokalforening, vedkommende måtte ønske at være tilknyttet.
Stk. 3
Enkeltpersoner samt medlemmer bosiddende i udlandet kan efter eget ønske optages som medlemmer i en lokalforening eller direkte
under landsforeningen.
Stk. 4
Som støttemedlem kan optages enhver, der måtte ønske det.
Støttemedlemmer betaler støttemedlemskontingent og modtager foreningsbladet.
Herudover har støttemedlemmer ingen forpligtelser eller rettigheder i landsforeningens eller i den støttemedlemmet tilknyttede lokalforenings anliggender.
Stk. 5
Visse af landsforeningens aktiviteter er åbne for alle veteraner, støttemedlemmer og/eller pårørende.
Stk. 6
Medlemmer, støttemedlemmer og/eller pårørende kan deltage i lokalforeningernes aktiviteter på tværs af medlemskab af disse.
Stk. 7
Såfremt en ansøger skønnes at ville skade landsforeningens omdømme og tarv, kan ansøgningen afvises efter koordination mellem
hovedbestyrelse, kartoteksfører og den berørte lokalforening.
Stk. 8
1. Beslutning om eksklusion af et medlem, som skader landsforeningens omdømme og tarv, kan kun træffes af repræsentantskabet
efter indstilling fra hovedbestyrelsen eller en lokalforening. Den til eksklusion indstillede har ret til på repræsentantskabsmødet at
forsvare sig.
2. Den til eksklusion indstillede har ret til at have en af vedkommende udpeget bisidder ved sin side.
Stk. 9
1. Udmeldelse af landsforeningen skal ske skriftligt til landsforeningens kartoteksfører. Landskartoteksføreren meddeler straks udmeldelsen til den berørte lokalforening.
2. Manglende betaling af kontingent, medfører sletning af medlemskab og nulstilling af anciennitet. Dog først efter at lokalafdelingen
har haft kontakt til medlemmet.
§ 5 Landsforeningen
Landforeningens organisatoriske elementer:
1. Repræsentantskabet:
Landsforeningens højeste myndighed
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2. Hovedbestyrelsen:
Landsforeningens daglige ledelse, ansvarlig for drift og udadvendt virksomhed.
3. Formandskabet:
Rådgivende organ uden beslutningsret.
4. Lokalforeningerne:
Ansvarlig for medlemspleje og kontakt til lokalsamfundet.
§ 6 Repræsentantskabet
Stk. 1
Repræsentantskabet er landsforeningens højeste myndighed og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2
Repræsentantskabet består af:
1. Medlemmer af hovedbestyrelsen.
2. Repræsentanter for lokalforeningerne:
Disse udpeges af lokalforeningerne, idet lokalforeningernes formænd er faste repræsentanter.
Hver lokalforening kan yderligere udpege en repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer (eksklusive støttemedlemmer) pr.
31. december året forud.
Dog kan alle lokalforeningerne efter egen beslutning stille med op til tre repræsentanter (lokalforeningsformand og op til to repræsentanter).
Stk. 3
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april eller maj - ordentligvis inden 15. maj - og indkaldes med mindst 4 ugers
varsel med angivelse af foreløbig dagsorden.
Endelig dagsorden med angivelse af, hvem der er på valg/modtager genvalg, og med alle relevante bilag udsendes senest 2 uger før
mødet.
Stk. 4
Landssekretæren foranlediger, at dagsorden, hovedbestyrelsens beretning, indkomne forslag og alle bilag bliver bekendtgjort over for
lokalforeningerne, som er ansvarlige for, at informationerne tilgår repræsentanterne.
I videst muligt omfang bør alle informationer være tilgængelige elektronisk.
Stk. 5
Repræsentantskabet afholder møder med deltagelse af:
1. Medlemmer af hovedbestyrelsen.
2. Repræsentanter for lokalforeningerne.
3. En observatør for FN-museet uden stemmeret.
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4. Særligt indbudte af hovedbestyrelsen eller en lokalforening, f.eks. landsforeningens æresmedlemmer, hovedbestyrelsens suppleanter og lignende uden stemmeret.
Stk. 6
Et hovedbestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være repræsentant for en lokalforening.
Stk. 7
Dagsordenen skal mindst omfatte:
1. Valg af stemmetæller.
2. Valg af dirigent.
3. Prøvelse af deltagernes stemmeret.
4. Godkendelse af dagsorden.
5. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges af landsformanden.
6. Daglig leder af Veteranstøtten orienterer om Veteranstøttens virksomhed.
7. Indkomne forslag.
8. Regnskab: Hovedbestyrelsens regnskab fremlægges af landskassereren.
a. Regnskab for det foregående år.
b. Budgetrevision for indeværende år.
9. Budgetforslag for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingenter, andele heraf til lokalforeningerne og årligt
transporttilskud til lokalforeningerne.
10. Valg til hovedbestyrelsen.
11. Eventuelt.
Stk. 8
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være landsforeningen i hænde umiddelbart efter lokalforeningernes
generalforsamlinger og senest 10. marts.
Stk. 9
Repræsentantskabets behandling af indkomne forslag, bortset fra vedtægtsændringer:
1. Afstemninger foregår ved håndsoprækning.
2. Såfremt et flertal af repræsentanterne forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. Afstemning herom sker ved håndsoprækning.
3. Indkomne forslag vedtages ved simpel stemmeflerhed.
4. Hver stemmeberettiget har kun en stemme, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
5. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 10
Repræsentantskabets valg af personer til hovedbestyrelsen:
1. Alle foreningens medlemmer er valgbare til hovedbestyrelsen.
2. Personer til valg indstilles enten af hovedbestyrelsen eller en lokalforening. Indstilling til genvalg kan finde sted.
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3. Personer indstillet til nyvalg skal principielt være til stede på repræsentantskabsmødet ved valgets afholdelse bl.a. med henblik på
at kunne præsentere sig selv. Ved genvalg er tilstedeværelse ikke et krav.
4. Såfremt en person på valg ikke er til stede, skal der foreligge et skriftligt tilsagn om at modtage valg.
5. Der skal altid foretages skriftlig afstemning, såfremt der opstiller flere kandidater, end der skal vælges.
6. Ved skriftlig afstemning må på hver stemmeseddel højst anføres et antal navne på kandidater svarende til det antal personer, der
skal vælges. En kandidat må kun anføres en gang på hver stemmeseddel.
7. Alle personvalg afgøres ved simpel stemmeflerhed.
8. Hver stemmeberettiget har kun en stemme, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
9. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.
Stk. 11
Repræsentantskabet beslutter indstiftelse af hæderstegn o.l.
Stk. 12
1. Repræsentantskabet kan udnævne personer, såvel medlemmer som ikke-medlemmer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats
for landsforeningen, til æresmedlemmer.
2. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
3. Indstilling af en person til æresmedlem i landsforeningen forelægges hovedbestyrelsen.
4. Et æresmedlem kan i særlige situationer fratages sit æresmedlemskab jf. tilsvarende bestemmelser for øvrige medlemmer.
Stk. 13
Repræsentantskabet skal godkende, hvilke organisationer, såvel danske som internationale, landsforeningen er tilsluttet.
Landsforeningen er bl.a. tilsluttet:
• World Veterans Federation (WVF).
• The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB)
• Dansk Motions Forbund (DMF).
Stk. 14
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når hovedbestyrelsen skønner dette nødvendigt, eller når 1/3 af repræsentantskabet skriftligt fremsender ønske derom med angivelse af begrundet dagsorden, der ønskes behandlet.
Der anvendes samme indkaldelsesprocedure som ved ordinært møde.
Stk. 15
Landsforeningen afholder udgifterne til forplejning og overnatning i forbindelse med repræsentantskabsmøder.
Endvidere dækkes lokalforening Bornholms faktiske rejseudgifter.
Til øvrige lokalforeninger ydes et årligt transporttilskud.
Alle øvrige udgifter i forbindelse med repræsentantskabsmøder er for egen/lokalforeningens regning.
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§ 7 Hovedbestyrelsen
Stk. 1
Medlemmer til hovedbestyrelsen vælges på landsforeningens repræsentantskabsmøde og består af:
1. Landsformand, der vælges i ”ulige år”.
2. Landskasserer, der vælges i ”lige år”.
3. Seks hovedbestyrelsesmedlemmer, hvor:
a. Tre vælges i ”lige år”.
b. Tre vælges i ”ulige år”.
4. Uden for hovedbestyrelsen og således uden stemmeret vælges for et år:
a. To til fire suppleanter.
b. To kritiske revisorer.
c. To revisorsuppleanter.
5. Desuden vælges for to år:
a. En landsfanebærer vest i ”ulige” år.
b. En landsfanebærer øst i ”lige” år.
Stk. 2
Landsforeningen tegnes af landsformanden, og denne kan give prokura til andre medlemmer af hovedbestyrelsen vedr. landsforeningens anliggender.
Stk. 3
Siddende landsformand er tillige daglig leder af Veteranstøtten, ligesom landsformanden fungerer som præsident for The Board of the
Nordic Blue Berets (BNBB) i henhold til BNBB turnusregler.
Stk. 4
I landsformandens fravær træder næstformanden automatisk i hans sted.
Stk. 5
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer samt landsformanden eller næstformanden er til stede.
Stk. 6
Hovedbestyrelsens opgave er:
1. At konstituere sig umiddelbart efter repræsentantskabsmødet med minimum næstformand og landssekretær.
2. At lede og tilrettelægge landsforeningens arbejde og udføre sit virke i overensstemmelse med § 2.
3. At varetage en række driftsmæssige og administrative opgaver på vegne af lokalforeningerne, blandt andet vedrørende økonomi,
central styring af medlemskartotek med videre
4. At føre protokol og aflægge beretning om sin virksomhed overfor repræsentantskabet.
5. At holde løbende kontakt til lokalforeningerne og herunder afholde mindst et årligt formandsmøde.
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6. At repræsentere landsforeningen udadtil på nationalt og internationalt plan.
7. At nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
8. At udpege kartoteksfører.
9. At udpege ansvarshavende redaktør af medlemsbladet samt at udgive bladet mindst 4 gange årligt.
10. At udpege ansvarshavende webmaster for hjemmeside og andre sociale medier.
11. At vælge registreret eller statsautoriet revisionsfirma.
12. At indgå skriftlige aftaler med alle relevante samarbejdspartnere og ansvarshavende.
13. At tilsikre – i kontraktligt samarbejde med en eller flere leverandører – at medlemmerne kan anskaffe medaljer og andre logoeffekter til rimelige priser.
Salget af diverse effekter bør medvirke til at skabe ”korpsånd” samt i muligt omfang skabe en indtægt til landsforeningen.
Engagementer med leverandører bør ikke påføre landsforeningen tabsgivende investeringer.
Stk. 7
Suppleanter for hovedbestyrelsen kan deltage i bestyrelsesarbejdet efter hovedbestyrelsens bestemmelse, dog uden stemmeret.
Stk. 8
Hovedbestyrelsen udpeger Veteranstøttens stående udvalg:
1) En daglig leder.
2) En stedfortræder.
3) En kasserer.
4) En suppleant.
Stk. 9
Hovedbestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er landsformandens/næstformandens
stemme afgørende.
Stk. 10
Hovedbestyrelsesmøder kan indkaldes af landsformanden eller et flertal af hovedbestyrelsen.
Stk. 11
Alle udgifter i forbindelse med hovedbestyrelsesmøder afholdes af landsforeningen.
Der skal benyttes billigste rimelige form for transport.
Stk. 12
Landsforeningen hæfter ikke for lokalforeningernes forpligtelser i økonomisk eller aftalemæssig henseende
§ 8 Formandsmøder
Stk. 1
Hvert efterår – sædvanligvis sidste uge i september - afholder hovedbestyrelsen et formandsmøde for alle lokalforeningernes for9

mænd.
Stk. 2
I formandsmødet kan endvidere deltage en observatør for FN-museet og særligt indbudte af hovedbestyrelsen eller en lokalforening,
f.eks. landsforeningens æresmedlemmer, suppleanter, udvalgsformænd og lignende.
Stk. 3
Formandsmødet er et forum til gensidig inspiration og drøftelse af relevante, aktuelle og visionære problemstillinger, som kan danne
oplæg til fremtidige aktiviteter såvel lokalt som nationalt. Formandsmødets anbefalinger er af vejledende karakter.
Stk. 4
Landsforeningen afholder udgifterne til forplejning og overnatning i forbindelse med formandsmøder.
Endvidere dækkes lokalforening Bornholms faktiske rejseudgifter.
Til øvrige lokalforeninger ydes et årligt transporttilskud.
Alle øvrige udgifter i forbindelse med formandsmøder er for egen/lokalforeningens regning.
§ 9 Lokalforeningerne
Stk. 1
Lokalforeningerne er selvstyrende i forhold til landsforeningen inden for rammerne af § 2, § 3 og § 4 herunder organisationsform..
Stk. 2
Lokalforeningerne udarbejder selv deres vedtægter under hensyntagen til landsforeningens vedtægter, lokale forhold, skikke og traditioner, i det omfang det af den enkelte lokalforening skønnes nødvendigt.
Lokalforeningernes vedtægter skal godkendes af hovedbestyrelsen for så vidt angår § 2, § 3 og § 4.
Stk. 3
Landsforeningen kan efter aftale støtte nye lokalforeninger, herunder økonomisk, i etableringsfasen..
Stk. 4
Lokalforeningerne må under fællesnavnet Danmarks Veteraner kalde sig, hvad de ønsker. Det kan afspejle et geografisk tilhørsforhold, en kategori eller et begreb.
Lokalforeningernes navne skal godkendes af hovedbestyrelsen.
Stk. 5
Senest 1. marts indsender lokalforeningerne til hovedbestyrelsen:
1. Vedtægter, såfremt der har fundet ændringer sted.
2. Bestyrelsens konstituering med oplysning om navn, adresse, telefonnummer, mobil-telefonnummer og e-mailadresse på alle medlemmer.
3. Navn, adresse, telefonnummer, mobil-telefonnummer og e-mailadresse på de af lokalforeningen valgte repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet.

10

Stk. 6
Lokalforeningerne varetager kontakten til lokalområdets myndigheder, institutioner og foreninger.
Stk. 7
Lokalforeningerne tegnes af lokalforeningsformændene, og disse kan give prokura til andre medlemmer af lokalforeningerne vedr. lokalforeningernes anliggender.
Stk. 8
Lokalforeningerne hæfter ikke for landsforeningens forpligtelser i hverken økonomisk eller aftalemæssig henseende.
Stk. 9
Lokalforeningerne er i eventuelle indbyrdes tvister forpligtet til at søge sagen løst ved gensidig forhandling.
Kan en løsning ikke nås ved konsensus, skal sagen løses ved hovedbestyrelsens mellemkomst.
§ 10 Regnskab
Stk. 1
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.
Stk. 2
Landskassereren skal føre de for regnskabsaflæggelsen nødvendige bøger udvisende alle relevante delregnskaber, fonde, konti med
videre.
Stk. 3
Årsregnskab fremlægges af landskassereren på det ordinære repræsentantskabsmøde og skal omfatte alle landsforeningens økonomiske engagementer og ansvar.
Stk. 4
Status på det aktuelle års regnskab fremlægges på det ordinære formandsmøde.
Stk. 5
Landsforeningens midler indsættes på bankkonti relateret til de forskellige formål.
Landskassereren eller landsformanden - eller anden person, der måtte være bemyndiget hertil – kan hæve fra disse konti.
Stk. 6
Landsforeningens regnskab skal af det valgte revisionsfirma være behørigt revideret og godkendt af den ansvarlige revisor.
Stk. 7
1. Senest 1. februar skal regnskabet være afleveret til det valgte revisionsfirma.
2. Senest 10. marts skal revisionsfirmaet afgive dets bemærkninger og aflevere det færdige regnskab til landsforeningen.
3. Senest 20. marts skal de interne kritiske revisorer afgive deres bemærkninger til foreningen.
§ 11 Medlemskontingent
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Stk. 1
Medlemskontingentet skal primært anvendes til landsforeningens ordinære drift, og indeholder samtidig betaling for medlemsbladet.
Stk. 2
Medlemskontingentets størrelse og lokalforeningernes andele heraf fastsættes hvert år af repræsentantskabet i forbindelse med budgetforslag.
Stk. 3
1. Medlemskontingentet opkræves helårligt med forfaldsdato den 01. januar.
2. Nye medlemmer er kontingentfrie i indmeldelsesåret.
Stk. 4.
Lokalforeningernes andele tilsendes disse ca. 1. april og medio december. Samtidig meddeles lokalforeningerne, hvilke medlemmer
der har betalt.
§ 12 Sponsorater og donationer fra fonde, puljemidler og private personer
Stk. 1
Sponsorater/donationer m. v. indsættes på særlige konti relateret til midlernes anvendelsesmuligheder, og der føres særskilt regnskab for anvendelsen af disse midler.
Stk. 2
Sponsorater/donationer m. v., der er skænket til særlige formål, anvendes alene til disse formål.
En eventuel medfølgende regnskabsinstruktion skal følges.
Stk. 3
Sponsorater/donationer m. v., der er skænket uden angivelse af specifikke formål, anvendes efter hovedbestyrelsens bestemmelse til
formål relateret landsforeningens virksomhed, herunder anlægsprojekter, og til særlige formål i lokalforeningsregi.
§ 13 Offentlige puljemidler
Stk. 1
Offentlige puljemidler, der er tildelt til særlige formål, anvendes alene til disse formål.
En eventuel medfølgende regnskabsinstruktion skal følges.
Stk. 2
Anvendelse af midler fra offentlige puljemidler er underkastet offentlig kontrol med særskilte krav til regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse.
§ 14 Midler fra finansloven
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Stk. 1
Midler fra finansloven er tildelt til bestemte formål og må alene anvendes til disse formål.
Stk. 2
Midler fra finansloven skal forvaltes uafhængigt af landsforeningens øvrige virksomhed og må ikke sammenblandes med denne.
Stk. 3
Med henblik på at tilsikre efterlevelse af ovenfor anførte oprettes under hovedbestyrelsen et stående udvalg (Veteranstøtten), der varetager forvaltningen af disse midler.
Stk. 4
Anvendelse af midler tildelt fra finansloven er underkastet offentlig kontrol med særskilte krav til regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse, som skal efterleves.
§ 15 Medlemskartotek
Stk. 1
Landsforeningens medlemskartoteker føres og holdes vedlige af landskartoteksføreren. Kartotekerne indeholder følgende oplysninger:
1. Medlemsnummer.
2. Indmeldelsesår (første regnskabsår, hvori der betales kontingent).
3. Kontingentforhold – lokalforening.
4. Stilling, navn, fødselsdato, fuldstændig postadresse (folkeregisteradresse), telefonnummer, mobiltelefonnummer samt emailadresse.
5. International tjeneste (sted og hold).
6. Tildeling af dekorationer og landsforeningens hæderstegn.
7. Oplysning om tillidsposter i landsforeningen herunder lokalforeningerne.
Stk. 2
1. Navn og adresse bruges til registrering ved avispostkontoret.
2. Navn, adresse og øvrige oplysninger tilsendes lokalforeningerne i passende omfang og på passende medie.
Stk. 3
Lokalforeningerne kan mod betaling rekvirere adresselabels på medlemmer i lokalforeningerne og uden beregning rekvirere diverse medlemslister elektronisk.
Det er medlemmernes ansvar at oplyse om adresseændringer.
Stk. 4
Slettede/udmeldte medlemmer overflyttes til et ”historisk arkivkartotek”
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§ 16 Vedtægtsændringer
Stk. 1
1. For vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på et repræsentantskabsmøde stemmer for ændringerne.
2. Hver stemmeberettiget har kun en stemme, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
§ 17 Landsforeningens opløsning
Stk. 1
Landsforeningen kan opløses, når 4/5 af repræsentantskabet på to hinanden følgende møder med normalt varsel og indkaldelse
stemmer herfor.
Stk. 2
Ved opløsning af landsforeningen skal dennes midler anvendes til fordel for veteraner og effekter anvendes til fordel for FN-museet.
Stk. 3
Landsforeningens opløsning har ikke nødvendigvis indflydelse på lokalforeningernes fortsatte beståen, der derfor uhindret kan fortsætte deres virksomhed.
Stk. 4
Lokalforeningerne fastsætter selv i deres vedtægter bestemmelser for dels opløsning af lokalforeningen og dels, hvordan lokalforeningens midler og effekter skal fordeles ved opløsningen.
Udarbejdet af Arbejdsgruppe Vedtægter 2013
Ved
Lars Severin Weiersøe Jakobsen
Lokalforening Sydøstjylland
Knud Lund
Lokalforening Næstved og Omegn

Rasmus Reedtz
Lokalforening Østjyderne
Flemming Wrist-Knudsen
Hovedbestyrelsen

Flemming Qvotrup
Lokalforening Næstved og Omegn
Peter Kragh Nielsen
Hovedbestyrelsen
Formand for Arbejdsgruppen

og
godkendt af Repræsentantskabet 2014 på repræsentantskabsmødet den 26. april 2014 i Vordingborg.
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Justeret i henhold til intentioner for vedtægtsændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet den 18. april 2015 i Karup.
ved
Hans H Graversen.
Lokalforening Værnspræster.

Peter Kragh Nielsen.
Lokalforening Næstved og Omegn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justeret i henhold til intentioner for vedtægtsændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet den 09. april 2016 i Slagelse.
ved

Peter Kragh Nielsen
Peter Kragh Nielsen.
Lokalforening Næstved og Omegn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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