Danmarks Veteraner
Landsforeningen
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Referat fra Repræsentantskabsmødet
den 21. - 22. april 2017 på Flyvestation Karup.

Generelt
Inden Landsformanden bød velkommen beordrede han, traditionen tro, landsforeningens faner ført ind i
lokalet, hvorefter alle mindedes de 43 medlemmer, som var faldet bort i det forgangne år.
Under Landsformandens velkomst til deltagerne var der en særlig velkomst til de inviterede æresmedlemmer.
Herefter bød oberstløjtnant Ole Nielsen, der er logistikchef for Helicopter Wing Karup, velkommen til Karup. Oberstløjtnanten holdt et spændende foredrag om helikoptergruppens arbejde 24 timer hver dag hele
året.
Repræsentantskabsmødet blev gennemført i henhold til den udsendte indkaldelse.
Del 1
Dagsordens pkt. 1. Valg af stemmetæller.
Nils Ulrik Bagge og Claus Mosbæk fra hovedbestyrelsen (HB) blev valgt som stemmetællere.
Dagsorden2 pkt. 2. Valg af dirigent.
Kurt Mosgaard blev valgt som dirigent. Repræsentantskabsmødets lovlighed blev bekræftet.
Dagsordens pkt. 3. Prøvelse af deltagernes stemmeret.
Der var opråb af lokalforeninger, samt hovedbestyrelse, der fik udleveret stemmekort. I alt 81 stemmeberettigede var tilstede. Det samme antal var gældende næste dag lørdag.
Dagsordens pkt. 4. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Dagsordens pkt. 5. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges af landsformanden.
Landsformanden fremlagde sin beretning, der tog udgangspunkt i den udsendte beretning.
Der var ros til beretningen, som gav anledning til spørgsmål/kommentarer vedrørende LogBuy, medaljer
samt finansieringen af Baretten.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Dagsorden6 pkt. 6. Daglig leder af Veteranstøtten orienterer om Veteranstøttens virksomhed.
Landsformanden, der tillige er Daglig leder af Veteranstøtten, orienterede om Veteranstøttens Virksomhed. Dette er ganske omfattende, og orienteringen nåede rundt i alle hjørner af virksomheden. Selve
orienteringen var udsendt inden mødet og blev uddelt i hard copy på mødet.
I den efterfølgende debat kunne Bjarne Berner orientere om, at Tempelherre Ordenen har tilbudt at give
veteraner juridisk assistance i op til 6 timer om måneden. Der skal søges i hvert enkelt tilfælde til Bjarne
Berner, som dog nævnte, at tilbuddet ikke omfatter erstatningssager i forbindelse arbejdsskader.
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning med applaus.
Del 2
Dirigenten suspenderede Repræsentantskabsmødet og gav ordet til Landsformanden:
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Følgende fratrædende medlemmer af HB blev kaldt frem for at blive takket for deres indsats i det forløbne
år ved Landsformanden: Landskasserer Inge Nedergaard, Landssekretær Nils Ulrik Bagge, Tommy
(Rock) Harder, Claus Mosbæk og Steen Fynbo Hansen. De to fraværende Allan Vennike og Anker Sewohl
blev også takket for deres indsats. Repræsentantskabet kvitterede for indsatsen med applaus.
Årets Gazelle, det vil sige den lokalforening med flest nye medlemmer i 2016 både i procent og antalsmæssigt, er Lokalforening København, der fik overrakt en velpudset ”Granat” ved landsformanden fra
sidste års vinder Lokalforening Næstved & Omegn.
Vinderne af Danmarks Veteraners skydekonkurrence for 2016 er Lokalforening Nordvestsjælland, der fik
overrakt pokalen ved Carl Åkerlund. Herefter var der uddeling til de øvrige vindere af skydekonkurrencen
for hold og individuelt.
Formanden for FN-museet Per Amnitzbøl holdt et kort indlæg om museets virke og det nært forestående
25 års jubilæum den 2, maj, inden aftenen sluttede.
Herefter var der hyggeligt samvær i Messen.
Del 3
Repræsentantskabsmødet blev genoptaget lørdag kl. 08.10 efter morgenmad og en flot flaghejsning kl.
08.00 med opråb af lokalforeningerne, samt HB. Der var 81 stemmeberettigede tilstede.
Dagsordens pkt. 7. Indkomne forslag.
Der var indkommet følgende forslag:
1. HB forslag vedrørende logo.
Forslag 1 Peter Kragh Nielsen vedr. implementering af nyt logo i vedtægterne.
2. HB forslag: Ændring/Tilføjelse til vedtægterne § 7 stk. 6 pkt. 14. At udpege en Faneansvarlig og leder
af Danmarks Veteraners æreskommando.
3. Per Amnitzbøls forslag vedr. Veteranstøttens repræsentation i HB.
4. Midtjydernes forslag vedr. afskaffelse af kontingentfrit år for nye medlemmer.
5. Midtjydernes forslag om kørselstilskud til Peacekeepers Day i Kastellet.
6. Næstved & Omegns forslag vedrørende styrkelse af LF selvstyre.
7. LF KBH forslag til vedtægtsændringer vedr. økonomikontrol og tilgængelighed af informationer relateret hertil.
8. HB indstiller, at Årsrapporten for år 2017 ikke revideres, men aflægges med revisors erklæring om
opstilling af årsregnskab (assistance-erklæring).
9. LF Trekantområdets forslag vedrørende, at hele HB skal stille sit mandat til rådighed, hvis nuværende
formand genvælges.
10. Ansøgning fra Danmarks Veteraners Motorcykel Klub om optagelse i landsforeningen.
11. Ansøgning fra Færøernes Veteraner om optagelse i landsforeningen.
12. HB vil efter Repræsentantskabsmødet gennemgå vedtægterne for konsekvensrettelser.
Ad forslag 1
Landsformanden fremlagde Hovedbestyrelsens forslag til nyt logo, som svarer til det, som et enstemmigt
formandsmøde anbefalede i september 2016. Der var enkelte spørgsmål, herunder hvad med lokalforeningernes faner. Svaret er, at her skal mærket først skiftes, når fanerne alligevel skal skiftes.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Ad forslag 2
Formanden fremlagde Hovedbestyrelsens forslag til at udpege en ressourceperson som Faneansvarlig
og leder af Danmarks Veteraners æreskommando. Formanden begrundede kort forslaget, som ikke gav
anledning til spørgsmål.
Forslaget blev vedtaget.
Ad forslag 3
Per Amnitzbøl fremlagde sit forslag om, at Veteranstøtten skulle udpege et stemmeberettiget medlem af
HB. En række lokalforeninger udtrykte skepsis ved forslaget ud fra principielle grunde.
Per Amnitzbøl trak forslaget tilbage.
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Ad forslag 4
Lokalforening Midtjylland begrundede sit forslag til afskaffelse af kontingentfrit første år for nye medlemmer. Dette gav anledning til en længere diskussion for og imod.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Ad forslag 5
Lokalforening Midtjylland begrundede sit forslag om kørselstilskud til Peace Keepers Day i Kastellet. Dette
forslag gav anledning til en længere diskussion om blandt andet økonomiske konsekvenser. Konklusionen
blev, at forslaget blev trukket tilbage under forudsætning af, at det blev behandlet i HB, der så på førstkommende formandsmøde kunne komme med et økonomisk gennemskueligt forslag.
Forslaget blev trukket tilbage.
Ad forslag 6
Lokalforening Næstved begrundede sit forslag om styrkelse af lokalforeningernes selvstyre. Der blev fra
Lokalforening København forslået en omformulering af vedtægternes § 3 vedrørende symboler, således
af lokalforeningerne i brevhovedets højre side kan have deres eget mærke og navn, som dog skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Der var enighed om denne mulighed. På denne baggrund trak Lokalforening
Næstved sit forslag.
Forslaget blev trukket tilbage.
Ad forslag 7
Lokalforening København begrundede deres forslag. I den efterfølgende diskussion blev manglende gennemskuelighed i økonomien nævnt.
Landsformanden nævnte, at HB har accepteret forslaget og vil søge at få en regnskabsfører/bogholder.
Ligeledes er det klart, at drift skal dækkes af kontingent samt tilskud til parader og lignende. Donationer
skal bruges til projekter og nye tiltag og der skal være en løbende afvikling af donationer. For at sikre
gennemskuelighed, så vil de månedlige oversigter fra Landskassereren blive udsendt til formændene for
Lokalforeningerne.
Forslaget blev vedtaget.
Ad forslag 8
Landsformanden begrundede HB forslag, men i forsættelse af de kritiske revisorers rapport forslås det, at
forslaget først gælder for regnskabsåret 2018.
Forslaget blev vedtaget.
Ad forslag 9
Forslaget blev trukket tilbage.
Ad forslag 10
Formanden for Danmarks Veteraners Motorcykel Klub begrundede ansøgningen og nævnte specifikt, at
klubben kører uden rygmærker. Der blev spurgt ind til medlemsrettigheder, hvor det blev fastslået, at de
først gælder efter dette repræsentantskabsmøde.
Forslaget blev vedtaget.
Ad forslag 11
Formanden og næstformanden fra Færøernes Veteraner havde taget turen ned til Danmark. Formanden
fortalte kort om den nye lokalforening. Repræsentantskabet bød med applaus vores kollegaer fra Færøerne velkommen.
Forslaget blev vedtaget.
Ad forslag 12
Landsformanden nævnte, at der til formandsmødet i september vil foreligge et opdateret eksemplar af
vedtægterne.
Forslaget blev vedtaget.
Dagsordens pkt. 8. Regnskab: HB regnskab fremlægges af Landskassereren.
a.
Regnskab for 2016.
Landskassereren orienterede kort om historikken og baggrunden for beslutning på HB møde den 26.
februar omkring regnskab 2016. Derefter blev regnskabet gennemgået. Der var ingen bemærkninger til
regnskabet. De kritiske revisorer fremlagde derefter deres bemærkninger. De kritiske revisorer forslår
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godkendelse af regnskab under forudsætning, at der ved kommende formandsmøde i september fremlægges et budget/regnskab med en ny konteringsplan, der giver et bedre overblik.
Regnskab med pålæg blev vedtaget.
b.
Budgetrevision for 2017, som skal godkendes af repræsentantskabet.
Landsformanden forelagde det reviderede budget 2017. Det blev påpeget, at det bør fremgå af vedtægterne, at budgetrevision skal godkendes af repræsentantskabet.
Budgetrevisionen 2017 blev godkendt.
c. Budget 2018, som skal godkendes af repræsentantskabet.
Forslaget blev vedtaget.
•

Dagsordenens pkt. 9. Budgetforslag for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse
af kontingenter, andele heraf til lokalforeningerne og årligt transporttilskud til lokalforeningerne.
• Landsformanden gennemgik budget 2018, hvor der er skitseret et underskud relateret til evt. merudgifter i f.m. markeringen af landsforeningens 50 års jubilæum og en evt. udgivelse af et jubilæumsskrift.
Hovedbestyrelsens forslag til:
•
Kontingent 2018:
380 kr. (uændret)
•
Lokalforeningernes andele:
110 kr. (en forhøjelse på 10,00 kr. per medlem per år)
•
Transporttilskud:
1500/2000 kr. pr. lokalforening fortsat - under forudsætning af,
der er en reel udgift.
Der opstod en debat om, der var behov for en forøgelse af andelen til lokalforeningerne. Nogle lokalforeninger er ganske velpolstrede økonomisk, mens andre er mindre økonomisk velpolstrede. Argumentet
var, at mindre økonomisk velpolstrede lokalforeninger så kunne søge om hjælp forskellige steder. Det
samlede forslag blev sat til afstemning under et og Hovedbestyrelsens forslag blev vedtaget.
Budgetforslag for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingenter, andele heraf
til lokalforeningerne og årligt transporttilskud til lokalforeningerne blev vedtaget.
Dagsordens pkt. 10. Valg til Hovedbestyrelsen.
Landsformanden vælges for to år i ulige år.
Nuværende Landsformand Niels Hartvig Andersen blev genvalgt med applaus.
Landskassereren vælges for to år i lige år. Inge Nedergaard har ønsket at udtræde af Hovedbestyrelsen.
Ole Stokholm blev valgt for et år.
Hovedbestyrelsen fik prokura til at udpege en Bogholder/Regnskabsfører.
Medlemmer af Hovedbestyrelsen vælges med tre i lige år og tre i ulige år.
Da Allan Vennike, Anker Sewohl og Nils Ulrik Bagge, alle valgt i 2016, ønsker at udtræde af Hovedbestyrelsen. Der skal vælges tre medlemmer af Hovedbestyrelsen for et år.
Følgende tre blev valgt:
Per Hinrichsen.
Christian Ring.
Jens M. Jørgensen.
Der skal vælges tre HB-medlemmer for to år.
Følgende blev valgt:
Carl Åkerlund. (Genvalg)
Bo Leimand.
Per Amnitzbøl.
Suppleanter:
Som 1. suppleant er valgt Niels Vistesen.
Som 2. suppleant er valgt Nicolas Veicherts.
Som 3. suppleant er valgt Birger Kjer Hansen.
Landsfanebærere:
Landsfanebærer Øst Erhard Jepsen vælges i lige år og således ikke på valg i 2017.
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Landsfanebærer Vest Poul Sloth Jørgensen vælges i ulige år og blev genvalgt for to år.
To kritiske revisorer, for et år:
Carsten Cederbye (genvalg).
Orla Christensen (genvalg).
To revisorsuppleanter, for et år:
Finn Falck (genvalg).
Tage Buch (genvalg).
Faneansvarlig og leder af Danmarks Veteraners Æreskommando:
Hovedbestyrelsen fik prokura til at udpege Torkil Skøt for et år.
Dagsordens pkt. 11. Eventuelt.
Under dette punkt på dagsordenen blev der orienteret om følgende:
1) Kartoteksfører Mads Tonsgaard havde indlæg om kartoteket og medlemslisterne.
2) Orientering om pavilloner ved Per Amnitzbøl.
3) Parader og kranselægning ved Landsformanden:
04. april:
NATO-Day i Kastellet, Rindsholm Kro, Oksbøl og Bornholm.
29. maj:
Peace Keepers Day i Kastellet og Holstebro.
04. juli:
Kranselægning på Rindsholm Kro.
05. september: Flagdag i Kastellet og lokalt samt blomster på grave.
24. oktober: FN-Dagen med kransenedlægning i Kastellet og lokalt.
22. december: Danmarks Veteraners Mindedag. Kransenedlægning i Kastellet, Rindsholm Kro, Bornholm og Oksbøl.
4) Sommerstævnet 16. – 18. juni ved Lokalforeningsformand Trekantområdet.
5) Veteran-og Jubilarstævne 2017 på Gardehusarkasernen i Slagelse 08 - 09. september ved Carl Åkerlund/Hovedbestyrelsen.
Veteran-og Jubilarstævnet afholdes i 2017 på Gardehusarkasernen i Slagelse, startende med et Gensynstræf dagen før som sidste år, hvor ca. 80 deltog. Programmet for hele arrangementet vil blive
annonceret i Baretten i maj 2017 og på hjemmesiden. Der vil mulighed for at dekorere med Forsvarets
Medalje for Sårede i Tjeneste, samt uddeling af Børnemedaljer fra Familienetværket.
Arrangementet er efterfølgende rykket til den 22. – 23. september på Dragonkasernen i Holstebro, da den foreslåede dato kolliderede med Lokalforening Limfjordens EURO Træf.
6) Formandsmøde 2017 på Gardehusarkasernen i Slagelse 09. september ved Carl Åkerlund/HB.
Formandsmødet afholdes i forlængelse af Veteran- og Jubilarstævnet med mulighed for overnatning
inkl. morgenmad til dem, som måtte have ønske og behov for dette.
Arrangementet er efterfølgende rykket til den 22. - 23. september på Dragonkasernen i Holstebro, da den foreslåede dato kolliderede med Lokalforening Limfjordens EURO Træf.
7) Idrætsudvalget ved Carl Åkerlund. Ny form og ansvarlig for den årlige skydekonkurrence skal findes.
8) EURO-træf den 7. – 10. september i Ålborg ved Lokalforeningsformand Limfjorden.
9) Jubilæumsbog ved Niels Vistesen.
10) Veteranstøttens INFO kursus ved Preben Korreborg.
Kl. 15.00 var alle orienteringer slut.
Dirigenten forhørte sig, om der var flere, der ønskede ordet.
Hans Høg og Ib Myren Jensen takkede for et rigtigt godt møde.
Carsten Cederbye takkede for et godt møde og takkede Landskassereren og Landssekretæren for, at de
var blevet på deres poster og gjort deres arbejde færdigt.
Inge Nedergaard og Tommy Harder takkede for deres tid i bestyrelsen.
Dirigenten Kurt Mosgaard takkede for god ro og orden og nedlagde sit hverv.
Landsformanden rettede en stor tak til Kurt Mosgaard for hans rolige og lune måde at styre Repræsentantskabsmødet på.
Landsformanden afsluttede Repræsentantskabsmødet og ønskede alle en fortsat god weekend, samt en
god tur hjem.
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NIELS HARTVIG ANDERSEN
Landsformand

PER HINRICHSEN
Næstformand

J. BO LEIMAND
Landssekretær

PER AMNITZBØL
Bestyrelsesmedlem

J. MORTEN JØRGENSEN
Bestyrelsesmedlem

CARL ÅKERLUND
Bestyrelsesmedlem

KURT MOSGAARD
Dirigent

Referent: Nils Ulrik Bagge
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