
§ 1 

Stk. 1 

Foreningens navn er 
De Blå Baretter 

Næstved & Omegn 

 

Stk.2 

Foreningens hjemsted er 

Næstved kommune 

 

§ 2 

Foreningens formål er 
 
- at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende (tidl. 

Fredsbevarende og fredsskabende) eller humanitære missioner for herigennem at styrke 
og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne. 

- medvirke til oplysning om de aktiviteter af fredsstøttende og humanitær karakter, dansk 
personel deltager i. 

- at knytte og styrke de kammeratlige bånd, bl.a. ved møde virksomhed, selskabelige 
sammenkomster m.m. 

- at hædre afdøde medlemmer på værdig vis. 
- at forvalte de midler der stilles til foreningens rådighed. 
 

§ 3 

stk. 1 

 

Foreningens medlemmer 
Adgang til at blive medlem af foreningen har enhver, som har gjort eller gør tjeneste i 

fredsstøttende og humanitære missioner, og har modtaget enten en FN-, NATO-, EU- eller 

Forsvarets medalje herfor. 

 

stk. 2 

Eksklusion 
Beslutning om indstilling til eksklusion af medlemmer, som skader foreningens omdømme 

og tarv, kan kun træffes af lokalforeningens, enten ordinære eller ekstra ordinære, 

generalforsamling. 

 

Stk. 3 

 
 Afgørelsen om eksklusion træffes af landsforeningens repræsentantskab på 

førstkommende repræsentantskabsmøde. 

 

 

Stk. 4 

 

Den til eksklusion indstillede, har ret til personligt at forsvare sig og sin handling. 

 

Stk. 5 
Udmeldelse  
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til landsforeningens Kartoteksfører.  
 



Stk. 6 
Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen. 

 

 

§ 4. 
Stk. 1. 

Kontingent  
Landsforeningen fastsætter hvert år på repræsentantskabsmødet, kontingent til 
landsforeningen, for det kommende år. Kontingentet indeholder bl.a. betaling for 
medlemsbladet.  
 

Stk. 2. 
 

Lokalforeningens andel tilsendes lokalforeningen jf. landsforeningens vedtægter.  
 

Stk. 3. 
 

Den til enhver tid siddende Formand og Kasserer i lokalforeningen er kontingent fri.  
Lokalforeningen betaler kontingentet.  
 

stk. 4 

Æresmedlem 

Generalforsamlingen kan udnævne personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats 

for lokalforeningen, til æresmedlemmer. 

Æresmedlemmer er kontingentfrie. Lokalforeningen betaler kontingentet. 

 

§ 5 

stk. 1 

Bestyrelsen: 

Foreningens bestyrelse består af: 

- 1 formand 

- 1 kasserer 

- 5 bestyrelsesmedlemmer 

- 2 suppleanter 

 

stk. 2 

 

Valg af bestyrelse m.m. 

På generalforsamlingen vælges 

1 formand Vælges for to (2) år ad gangen 

1 kasserer -”- 

5 bestyrelsesmedlemmer -”- 

2 suppleanter -”- 

 

Udenfor skal bestyrelsen vælges 

2 bilagskontrollanter Vælges for et (1) år ad gangen 

1 suppleant for bilagskontrollant -”- 

1 fanebærer Vælges for to (2) år ad gangen 

2 fanevagter -”- 

 

Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, fanebærer samt  



1 fanevagt er på valg i “ulige år”. 

Kassereren, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant samt 1 fanevagt er på valg 

i “lige år”. 

stk. 3 

 

Konstituering: 

Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand og kasserer, der vælges på 

generalforsamlingen. 

Ved det konstituerede møde, udpeges repræsentanter til repræsentantskabsmødet, 

ligesom der udpeges 2 hovedbestyrelsesmedlemmer til SAMVIRKET 

(Centralsammenslutning af Sydsjællandske Soldaterforeninger). 

 

stk. 4 

 

Beslutningsdygtighed og afstemning 
Formanden/næstformanden leder bestyrelsesmøderne. Mødet er beslutningsdygtigt, når 

formanden eller næstformanden er til stede. Ved evt. afstemning afgøres enhver sag ved 

flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, er formandens/næstformandens stemme 

udslagsgivende 

 

stk. 5 

 

Udvalg: 

 Bestyrelsen kan til enhver tid, nedsætte underudvalg til varetagelse af særlige 

arrangementer o.l. Der skal være et bestyrelsesmedlem som formand for dette 

underudvalg. 

§ 6 

stk. 1 

 

Regnskabsår: 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december 

 

 

stk. 2 

 

Generalforsamling: 

- Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 

fjorten (14) dages varsel, enten ved skriftlig henvendelse eller ved meddelelse i 

medlemsbladet, med angivelse af dagsorden. 

- Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er altid beslutningsdygtig. 

- Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

- Personvalg er altid skriftlig, såfremt eet medlem ønsker dette. 

- Valg til foreningens tillidsposter, skal foretages blandt tilstedeværende medlemmer ved 

generalforsamlingen. 

- Genvalg til en tillidspost, hvor medlemmet med gyldig grund er fraværende til 

generalforsamlingen, kan kun ske såfremt, der foreligger en skriftlig framelding samt en 

underskrevet erklæring fra vedkommende, at han/hun er villig til genvalg. 

 

 



stk. 3 

 

Dagsorden: 

 

 1. Valg af stemmetællere og dirigent  

   2. Godkendelse af dagsorden 

 3. Beretning ved formanden 

 4. Regnskab ved kassereren 

 5. Indkomne forslag * 

 6. Valg jf. § 5, stk. 1 og 2. 

 7. Eventuelt 

 * Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til 

formanden, senest otte (8) dage før generalforsamlingen. 

 

§ 7 

 

Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 1/4 af 

medlemmerne, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, forlanger dette. 

§ 8 

stk. 1 

 

Opløsning af foreningen: 

Foreningen kan kun opløses, såfremt medlemstallet kommer under 25 og da kun når 

foreningens medlemmer med 4/5 stemmer herfor. 

 

stk. 2 

Foreningens midler: 

 

I tilfælde af foreningens opløsning, skal midlerne overføres til landsforeningen, som efter 

fem (5) år kan råde over disse 

 

stk. 3 

 

Genopstår foreningen indenfor fem (5) år, skal midlerne tilbageføres til foreningen. 

 

§ 9 

Ændring i vedtægterne: 

 

Ændringer i disse vedtægter, forelægges førstkommende repræsentantskabsmøde til 

godkendelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Således vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1972 

 

Ændret på ordinær generalforsamling 14. september 1977 

Ændret på ordinær generalforsamling 29. august 1985 

Ændret på ordinær generalforsamling 26. marts 1987 

Ændret på ordinær generalforsamling 20. marts 1991 

Ændret på ordinær generalforsamling 1997 

Ændret på ordinær generalforsamling 16. marts 2001 

Ændret på ordinær generalforsamling 09. marts 2012 

Ændret på ordinær generalforsamling 06. marts 2015 

 

 

 

 

 


