Danmarks Veteraner
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Viborg den 29. september 2020

Beslutningsreferat af Danmarks Veteraners Repræsentantskabsmøde, 18. – 19. september 2020, på Langelands Kaserne, Bagenkop.

Fanerne blev ført ind, og et minuts stilhed for afdøde medlemmer blev afholdt, før mødet blev indledt.
Dagsorden i følge vedtægternes § 6, stk. 7.
Del 1, 18. september 2020 i tiden kl. 17.45 – 21.00.
1. Kontrol af tilstedeværelse af tilmeldte deltagere med stemmeret.
Ved mødets opstart var 40 stemmeberettigede tilstede.
2. Valg af dirigent.
Repræsentantskabet valgte Klavs Erik Niebuhr.
3. Valg af referent.
Repræsentantskabet valgte fg. landssekretær Jens Morten Jørgensen.
4. Konstatering af lovlig indkaldelse iht. vedtægternes § 6, stk. 3.
Dirigenten konstaterede indkaldelse til repræsentantskabsmødet for værende lovlig jf. vedtægterne.
5. Valg af stemmetællere.
Repræsentantskabet valgte Per Jensen og Vilhelm Værge.
6. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
7. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges af Landsformanden.
Landsformanden gennemgik hovedpunkterne i den udsendte Årsberetning 2019 fra hovedbestyrelsen.
Landsformanden udtalte herefter en stor tak til lokalforeningerne for det gode samarbejde.
Danmarks Veteraner modtager tit ros fra det officielle Danmark for vort arbejde til gavn for veteraner og deres pårørende. Denne ros skal gives videre til lokalforeningerne, der gør et stort
arbejde i respektive lokalområder. Især skal det fremhæves, at Veterancentret er meget opmærksomme på lokalforeningernes store indsats.
Landsformanden udtalte også en tak til Hovedbestyrelsen og ressourcepersonerne for en god
indsats i det forløbne år.
Der tales ofte om indsats vedrørende medlemstilgang og herunder om, hvordan vi får fat i de
unge årgange. Formanden fandt, at vi ikke skal se det som et problem, at veteraner først melder sig ind i foreningen, når man er omkring 40 – 50 år gammel. I de unge år har mange travlt
med familie og arbejde, så der er ikke alle, der har plads til også at gå til veteran. Men så kan
der stilles andre tilbud til rådighed f.eks. familiedage med mulighed for fælles oplevelser. Og
lokalforeningerne opfordres til at gøre sig synlige på de sociale platforme, hvor mange unge
henter deres information. Endvidere opfordres lokalforeningerne til at samarbejde med andre
veteraninitiativer i lokalområdet f.eks. veterancafeer.
Danmarks Veteraner er den eneste frivillige veteranorganisation, der arrangerer parader og
stævner, hvor Kongehuset og det officielle Danmark har mulighed for at sige tak til veteraner
og deres pårørende, og hvor veteranerne kan føle anerkendelse. Ofte står vi med vores faner
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side om side med soldaterforeninger fra De Samvirkende Soldaterforeninger og Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd til arrangementer, og det er et samarbejde, som Danmarks Veteraner sætter stor pris på.
Danmarks Veteraners økonomi er det forløbne år holdt på et godt og stabilt niveau. Flere betænker os med donationer bl.a. fra udsendte hold i missionsområder. Og vi har fortsat godkendelse som §8 a organisation, men det kræver mindst 100 donationer á 205,- kr., så alle i lokalforeningerne opfordres atter til at yde et bidrag.
Repræsentantskabet godkendte Hovedbestyrelsens beretning.
8. Formanden for Veteranstøtten orienterer om Veteranstøttens virksomhed.
Daglig leder af Veteranstøtten (Landsformanden) gennemgik hovedpunkterne i den udsendte
Årsberetning 2019 og Særnummer af Baretten 2019.
Lokalforeningerne blev opfordret til at bruge Veteranstøttens forskellige tilbud og muligheder
for støtte og herunder i sin respektive bestyrelse udpege et medlem med ansvar for kontakt og
samarbejde med Veteransstøttens forskellige udvalg. Formanden opfordrede til at deltage i
Veteranstøttens to årlige info-weekends, hvor der er mulighed for at få detaljeret viden om området.
Formanden gav herefter en kort beskrivelse af respektive udvalgs arbejde og tilbud. Veterancentret har oplyst, at der også i 2021 vil være fokus på aktiviteter til gavn og glæde for veteraners familie og børn.
9. Regnskab: Hovedbestyrelsens regnskab fremlægges af Regnskabsføreren.
Formanden fremlagde først de interne kritiske revisorers bemærkninger i deres fravær. Der
var i de skriftlige bemærkninger ikke krav om yderligere forbedringer i regnskabets opstilling.
Regnskabsføreren fremlagde Regnskab for det foregående år (2019) og Budgetrevision for
indeværende år (2020). Der er indkøbt et budgetmodul til det anvendte regnskabssystem Economics.
Fremlæggelsen gav anledning til følgende bemærkninger:
-

-

Spørgsmål til antal betalende medlemmer i forhold til registreret beløb for indkommet kontingent. Det ses at være et ”skævt beløb”. Landskassereren orienterede om forskelligheder i indbetalingsmåder. Der indbetales i udenlandsk valuta, der indbetales beløb højere og lavere end
380,-. Derfor fremkommer det ”skæve beløb”.
Spørgsmål om totalbeløbet udbetalt til lokalforeningerne, der er også et ”skævt beløb”. Efterfølgende har landskassereren set i arkivet og konstateret, at det er fremkommet på grund af
en aftalt modregning i udbetaling til en lokalforening.
Repræsentantskabet godkendte Regnskab for 2019 og revideret budget 2020.
Repræsentantskabsmødet blev suspenderet kl. 21.00. Herefter gennemførtes:

-

-

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer m.fl.:
o Jens Graff, som efter eget ønske træder ud af Hovedbestyrelsen, men opstiller som
suppleant.
o Lai Sørensen, som efter eget ønske træder ud af Hovedbestyrelsen.
o Tage Buch, som efter eget ønske træder af som suppleant til interne revisorer.
Uddeling af Gazellen 2019 til Lokalforening MC-klubben.
Uddeling af skydepræmier for 2019. Se kommende nr. af medlemsbladet Danmarks Veteraner.
Per Amnitzbøl Rasmussen, formand for FN-museet, gav en orientering om museets virke og
tilbud til veteraner m.fl. samt en orientering om uddeling af medaljer, generelt.
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Del 2, 19. september 2020 i tiden kl. 08.15 – 12.30.
Del 2 blev indledt med kontrol af tilstedeværelse af tilmeldte deltagere med stemmeret.
Ved mødets opstart var 41 stemmeberettigede tilstede. Repræsentanten for lokalforening LollandFalster-Møn forlod mødet kl. 10.30 på grund af anden, privat aftale. Stemmetallet var herefter 40.
Dirigenten genoptog herefter mødet.
10. Budgetforslag for det kommende regnskabsår (2021), herunder fastsættelse af kontingenter og andele heraf til lokalforeningerne.
Landskassereren fremlagde budgetforslag 2021. Herunder blev udgiften til udgivelse af medlemsbladet drøftet. Der var forslag fremme om muligheder for yderligere elektronisk fordeling,
men flere bemærkede, at en del medlemmer derved ville blive udelukket fra at modtage bladet. En decentral distribution ved lokalforeningernes foranstaltning blev også foreslået, men
ses ikke umiddelbart at være en mulighed.
a. Hovedbestyrelsens forslag om uændret kontingent på 380 kr. for 2021 blev godkendt.
b. Hovedbestyrelsens forslag om medlemsandel til lokalforeningerne uændret på 110 kr. for
2021 blev godkendt.
Repræsentantskabet godkendte kontingent og medlemsandel for 2021.
11. Indkomne forslag.
a. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, § 6, stk. 3.
Forslaget indeholder tilføjelse af stk. 2, hvori der gives mulighed for afholdelse af fuldt elektronisk repræsentantskabsmøde, såfremt offentligt påbud ikke muliggør et fysisk møde.
Repræsentantskabet godkendte forslaget.
b. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, § 8, stk. 1.
Forslaget indeholder tilføjelse af tekststykke, hvori der gives mulighed for afholdelse af
fuldt elektronisk formandsmøde, såfremt offentligt påbud ikke muliggør et fysisk møde.
Repræsentantskabet godkendte forslaget.
c. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, § 9, stk. 4.
Forslaget indeholder en tydeliggørelse af lokalforeningernes pligt til i deres navnebeskrivelse at anvende ”Danmarks Veteraner” som indledende betegnelse. Lokalforening Næstved & Omegn fremførte en række forhold og konstateringer emnet vedrørende.
Formanden oplyste, at der ikke stilles forslag om godkendelse af ny lokalforeninger eller
andre former for tilknytning til Danmarks Veteraner på repræsentantskabsmødet, uden det
som minimum har været drøftet på det foregående formandsmøde. Endvidere udsendes
alle forslag til beslutning som bilag til repræsentantskabet sammen med foreløbig og endelig dagsorden. Der blev fra salen stillet forslag om tilføjelse (fremhævet) til forslagets første
sætning således: ”Lokalforeningerne skal i deres vedtægter benytte fællesnavnet "Danmarks Veteraner” som indledende benævnelse. Herefter …..”. Der var bred tilslutning til
dette forslag.
Repræsentantskabet godkendte forslaget med den anførte tilføjelse.
d. Lokalforening Næstved & Omegns forslag til ændring af vedtægterne, § 11, stk. 2
Forslaget indeholder en fastsættelse af kontingentandelen til lokalforeningerne på mindst
30 % af det betalte medlemskontingent.
Der var en længere debat om forslaget, hvorunder der blev talt for og imod.
Repræsentantskabet forkastede forslaget med 8 stemmer for, 27 stemmer imod, 5
hverken for/imod. En har ikke afgivet stemme.
e. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, § 11, stk. 3 og 4.
Forslaget indeholder en justering af termin for indbetaling af medlemskontingent, så der
ikke indbetales før årsskiftet. Endvidere præciseres den kontingentfri periode ved indmeldelse til at være kalenderåret for indmeldelse.
Repræsentantskabet godkendte forslaget.
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f.

Hovedbestyrelsen foreslår, at medlemsbladet skifter navn fra ”Baretten” til ”Danmarks Veteraner” med den begrundelse, at det ny navn appellerer til en bredere gruppe af veteraner
og eksterne interessenter. Der tages fortsat hensyn til den ånd, hvori bladet blev skabt.
Repræsentantskabet godkendte navneskiftet med 32 stemmer for, 7 imod, 0 hverken
for/imod. En har ikke afgivet stemme. Der var til denne afstemning 40 stemmeberettigede til stede.

12. Valg til Hovedbestyrelsen:
a) Landssekretær

Jens Morten Jørgensen

(Nyvalgt, et år)

b) Landskasserer

Ole Stokholm Pedersen

(Genvalgt, to år)

c) Hovedbestyrelsesmedlem

Henning Nielsen

(Nyvalgt, et år)

d) Hovedbestyrelsesmedlem

Anne C. Castenschiold Bill (Nyvalgt, et år)

e) Hovedbestyrelsesmedlem

Christian Ring

f) Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen:
Suppleant
Nicolas Veicherts.
Suppleant
Jens Graff
Suppleant
Birger K. Hansen.
Suppleant
Steen Møller Petersen

(Genvalgt, to år)

(Genvalgt, et år)
(Nyvalgt, et år)
(Genvalgt, et år)
(Genvalgt, et år)

Uden for bestyrelsen
g. Landsfanebærer:
Landsfanebærer Øst

Poul Sloth Jørgensen

(Genvalgt, to år)

13. Valg af revisorer.
a. Valg af registreret eller statsautoriseret revisionsfirma.
Totalrevision – Vordingborg Aps.
Genvalgt.
b. Valg af to interne kritiske revisorer og to suppleanter.
Kritisk intern revisor
Carsten Cederbye
Kritisk intern revisor
Finn Falck
Revisorsuppleant
N.P.H. Christensen
Revisorsuppleant
Niels Vistesen

(Genvalgt, et år)
(Genvalgt, et år)
(Genvalgt, et år)
(Nyvalgt, et år)

14. Eventuelt.
a. Hovedbestyrelsen udpeger følgende ressourcepersoner for 2021, der refererer direkte til
Hovedbestyrelsen:
i. Landskartoteksfører
Mads Tonsgaard
ii. Redaktør for Veteranmagasinet Baretten/Danmarks Veteraner: Erik Petersen
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Webmaster
Medaljer m.m.
Faneansvarlig
5. september, blomster på gravsteder
Nato-dag og Peacekeepers Day
Veteranstævner
Veterancafeer, kontaktperson

Henrik Tiede
Per Amnitzbøl Rasmussen
Torkil Skøt
Flemming Wrist-Knudsen
P.K. Nielsen/Birger Kjer Hansen
Carl Åkerlund
Gert Andersen

b. Stående udvalg under HB:
i.
Økonomiudvalg.
ii.
Medaljeudvalg.

Udpeges af ny bestyrelse.
Udpeges af ny bestyrelse.

c. Støtte til lokalforeninger på særlige funktionsområder.
Næstformanden beskrev ønsket om i fremtiden at møde lokalforeningernes bestyrelse, når
Hovedbestyrelsen holder møde rundt om i landet. Det blev indledt med stor succes på
Bornholm i august 2020.
Lokalforeningerne opfordres til at henvende sig, såfremt der er behov for støtte på specialområder såsom IT/webside og regnskab. Men også vedrørende vedtægter, organisation
m.v.
d. Støtte fra Veterancentret (2 mio. kr.-puljen), herunder procedure for regnskab og evaluering.
Næstformanden orienterede om status i tildeling af midler fra Veterancentrets 2 mio. kr.
pulje, herunder om afrapportering. Vi skal være særlig opmærksomme på aktiviteter, der
ikke er gennemført pga. COVID-19 aflysninger. Berørte lokalforeninger vil blive kontaktet af
næstformanden for råd og vejledning. (Efterfølgende: Er sket ved mail af 22. september
2020 kl. 21.20).
Veterancentret forventes i løbet af få uger at offentliggøre information om ansøgning for
2021. Det er oplyst, at ansøgningerne vil skulle ske elektronisk direkte til Veterancenteret.
Næstformanden vil kontakte lokalforeningerne forinden med råd og vejledning. Fokus i
2021 er igen på aktiviteter til støtte for pårørende til og børn af veteraner.
e. Webmasteren, landsforeningen.
Der er i 2019 et stigende besøgstal på landsforeningens hjemmeside. Endvidere er et øget
antal nyhedsmails sendt ud. Et årligt antal på 180 – 190 er passende.
Facebook-siden har også god søgning. God platform til hurtig nyhedsformidling til et bredt
publikum. Lokalforeningerne kan med fordel gøre brug af det i nærområdet.
Veteranportalen blev implementeret i oktober 2019 og har fået mange eksterne brugere.
Det kniber lidt med at få lokalforeningernes arrangementer lagt ind, så derfor opfordring til
at bruge portalen til at annoncere alle aktiviteter. En APP til portalen er i en indledende projektfase, men mangler finansiering på kr. ca. 250.000 kr. Det vil være et stort skridt frem at
få en sådan APP.
Der blev fra salen givet opfordring til samarbejde om udvikling og drift af lokalforeningers
hjemmeside.
f.

Redaktøren, medlemsbladet.
Redaktøren takkede lokalforeningerne for de mange og gode bidrag til bladet. Der udestår
nu en afklaring af bladets finansiering, men det arbejder Hovedbestyrelsen på. Reelt skal
der findes kr. 245.000,- årligt fra 2020 og fremad.
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g. Kartoteksføreren, landsforeningen.
Igen blev lokalforeningerne opfordret til at opsøge restanter vedrørende kontingentbetaling.
Det kan betale sig, idet ca. 75 % af restanterne betaler inden for det flg. år.
Kartoteksføreren opfordrede lokalforeningerne til skriftligt at meddele, når de får kendskab
til et bekræftet dødsfald blandt medlemmerne.
h. Medaljeudvalget under Hovedbestyrelsen.
Orientering blev givet den 18. september, aften.
i.

Eventuelt.
i.
Lokalforening Kronjylland præsenterede et igangsat samarbejde mellem interessenter i Randers m veteranarbejdet. Interesserede kan henvende sig til lokalforeningen.
ii.
Jagtforeningen orienterede om egen situation.
iii.
Jimmy Heuser fra Lokalforening København fortalte om sit personlige engagement i
forhold vedrørende manglende eller svært opnåelig erstatning fra FN til skadede
veteraner. Jimmy Heuser opfordrede til fornyet og øget fokus på området.

Dirigenten lukkede herefter dagsorden og takkede for god ro og orden under repræsentantskabsmødet.
Landsformanden takkede dirigenten for kompetent og sikkert at lede repræsentantskabet gennem
dagsordenen. Herefter blev mødet afsluttet.
Fanerne blev ført ud.

Jens Morten Jørgensen
Referent

Klavs Erik Niebuhr
Dirigent

Bestyrelsen konstituerede sig i henhold til vedtægternes § 7, stk. 6 umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.
Landsformand:
Niels Hartvig Andersen
Næstformand:
Jens Winther Andersen
Landskasserer:
Ole Stokholm Pedersen
Landssekretær:
Jens Morten Jørgensen
Regnskabsfører:
Jens Martin Martinussen
Hovedbestyrelsesmedlemmer:
Carl Åkerlund
Christian Ring
Henning Nielsen
Anne Christiane Castenschiold Bill

Jens Morten Jørgensen
Landssekretær og referent

Niels Hartvig Andersen
Landsformand
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