Konklusions- & intentionsreferat
Generalforsamling den 4. marts 2016
De Blå Baretter, Næstved & Omegn
Den årlige generalforsamling startede kl. 18:00, hvor formanden bød velkommen til de 31
medlemmer der var mødt op!
Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed for de medlemmer, der i årets forløb
var afgået ved døden.
Dagsordenen:
1

Valg af dirigent og stemmetællere

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Beretning ved formanden

4

Regnskab ved kassereren

5

Indkomne forslag

6

Valg jf. §5, stk. 1 og stk. 2.

7

Eventuelt

Dagsordenen blev oplæst og derefter gik generalforsamlingen over til valg af først
stemmetællere, hvor René Adolph og Henry Petersen blev valgt enstemmigt og dernæst til
valg af dirigent, hvor Flemming Wrist-Knudsen, sædvanen tro, blev valgt ligeledes
enstemmigt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var blevet indkaldt i overensstemmelse med
foreningens vedtægter.
Dagsordenen blev derefter enstemmigt godkendt og formanden fik ordet til gennemgang
af bestyrelsens beretning.
Beretningen var, som tidligere, opdelt i en historisk og en fremadrettet del. Først
gennemgik formanden i ord og billeder, hvad der var sket på de afholdte foreningsaftener
samt ved de øvrige arrangementer, der har været i løbet af det forgangne år, hvor
bestyrelse og medlemmer har været involveret i. I den fremadrettede del gennemgik
formanden forskellige tiltag såsom oprettelse af veterancafe´er i Næstved og Vordingborg
og dels hovedbestyrelsens forslag til en evt. navneændring!

Knud Lund opfordrede generalforsamlingen til at tage stilling til hvad repræsentanterne
skal have med af mandat til repræsentantskabsmødet i april.
Knud Lund anbefalede generalforsamlingen, at stemme for, at det KUN var
landsforeningen, der skulle skifte navn og at lokalforeningerne selv skulle bestemme
hvilket navn de skulle have med henvisning til landsforeningens vedtægter §9, stk. 1, der
udtrykkeligt siger, at lokalforeningerne har selvstyre over for landsforeningen indenfor
rammerne af landsforeningens §2, §3 og §4.
Knud Lund lagde derefter op til at landsforeningen skulle arbejde hen imod en
organisationsændring, der favner ALLE veterangrupperinger med plads til at de kan
bevare deres særkende.
Knud Lund opremsede de to muligheder for et navneskift hvoraf det første skulle være, at
vi skulle vælge det af hovedbestyrelsen valgte navn f.eks. ”Danmarks Veteraner” og
derefter selv vælge et navn efter eget ønske eller som det andet at vi beholder vores navn,
som det er og så på alle papirer såsom breve, visitkort, foldere m.m. gøre opmærksom på
at vi er medlem af f.eks. ”Danmarks Veteraner”. Det er de to muligheder vi har at tage
stilling til, så repræsentanterne har noget at tage med til repræsentantskabsmødet.
1. Skal vi fremover hedde, som foreslået i Baretten:
Nyt navn
De Blå Baretter
Næstved & Omegn
2. En anden mulighed er, at vi beholder nuværende navn, idet landsforeningen således
overholder egne vedtægter:
De Blå Baretter
Næstved & Omegn
Men gøre opmærksom på i skrivelser m.m., at vi er:
(Lokal)forening under ”Nyt navn”

Dirigenten lagde herefter op til en drøftelse af beretningen og udtrykte sin ros til
bestyrelsen for Næstved & Omegn for det store arbejde der var lagt for dagen og som alle,
som en ”selvfølge” kun kunne nikke ”Ja” til!

Ole Steen: Kan vi bevare vore lokaler fremover?
Knud Lund: Vi har intet hørt fra kommunen og i øjeblikket har kommunen ingen problemer
med økonomien og det ser ud til at kommunen er velvillig indstillet over for De Blå
Baretter.
Herefter godkendte generalforsamlingen beretningens historiske del.
Niels Hartvig forklarede hovedbestyrelsens holdning til et navneskift, idet der var et
problem med at folk ikke læser foreningens vedtægter og overser, at foreningen er for
ALLE veteraner. Ved at skifte navn, ville der ikke være nogen undskyldninger for ikke at
blive medlem af foreningen. Niels gjorde meget ud af, at pointere, at det ikke var
meningen, at de forskellige medlemmer skulle miste deres identitet. Det var ikke
meningen, at andre skulle ”overtage” foreningen og fortsatte med at give udtryk for, at
hovedbestyrelsen næsten var ”ligeglad” med, hvad lokalforeningerne hed. Det var noget
lokalforeningerne bestemte, og det skulle landsforeningen ikke blande sig i! Niels ville
derfor foreslå, at foreningen hed ”Danmarks Veteraner” og vores lokalforening som
undernavn hedder ”De Blå Baretter, Næstved & Omegn”. Plads til alle!
Svend Hansen: Jeg forstår det således, at foreningen kommer til at hedde ”Danmarks
Veteraner” og så har vi et lokalt navn, så bliver som om vi alle sammen bliver paraplyer
under den store ”Danmarks Veteraner” og det ville være meget rart at vide, om det var
sådan at det skulle forstås eller om det skulle forstås sådan som Knud sagde, at
veteranerne også skulle være med ind under vores forening. Altså i vores navn!
Dirigenten: Jeg tror faktisk, at landsformanden har svaret på det. Først står der ”Danmarks
Veteraner” og så kan I så vælge, at der skal stå ”De Blå Baretter, Næstved & Omegn”.
Niels Hartvig: Hvis vi stemmer i aften, så er det da fint, at der står ”Danmarks Veteraner”
og gerne ”Danmarks Veteraner, Næstved & Omegn”, det tror jeg ikke hovedbestyrelsen
ville have noget imod! Det er ikke et krav eller ønske fra hovedbestyrelsen om, at
lokalforeningerne skifter navn!
Svend Hansen: Ja, så det er lokalforeningen, der bestemmer navn!
Niels Hartvig: Ja, det bestemmer de selv. Det skal vi ikke blande os i!
Peter Vestergård: Har jeg misforstået noget? Bliver landsforeningen så lige ”nakket” der
under navnet ”Danmarks Veteraner” Der må jo være en eller anden ledelse under det der
navn ”Danmarks Veteraner”?

Dirigenten: Det er det samme. De får bare nyt navn! I stedet for at hedde ”De Blå Baretter,
Danmarks Internationale Veteran Organisation”, så hedder de bare ”Danmarks Veteraner”!
Peter Vestergård: Hvad skal vi så kalde landforeningen for eftertiden?
Dirigenten: ”Danmarks Veteraner” Det er ligesom KSO. Det har jo også skiftet navn. Det
hedder Veteranstøtten.
Peter Vestergård: Det har jo intet med os at gøre!
Dirigenten: Det er jo en del af ”De Blå Baretter” Det er kun ment som et eksempel!
Per Konnerup: Skal vi så lave navnet om på vores blad.
Dirigenten: Det kan jeg ikke huske, hvad vi har aftalt
Anker Sewohl: Jeg kan svare på det med medaljerne, som Knud var inde på i beretningen.
Man laver ikke om på en medalje. Den beholder det udseende, som den har når man
indstifter den. Det er kun når man indstifter nye medaljer, at man skifter udseende.
Ole Steen: Det er fint nok at man skifter navn, men et eller andet sted, så burde de
forskellige lokalforeninger rundt omkring have det samme navn til brug for markedsføring
og aktiviteter og alt muligt andet, men hvis der er forskellige navne, så er det ikke altid at
man forstår det store navn, men hvis det var ét navn og lokalforeningen havde det samme
navn f.eks ”Danmarks Veteraner, Næstved afd., Nykøbing afd., Odense afd. eller et eller
andet.”, men markedsføring set må man ikke have for mange navne fordi hvad forbinder
man det så med og det man så kunne gøre ved at skiftet det var så det igen det der,
behold den blå farve, men kald det ”Danmarks Veteraner”, så er det ligesom en blød
overgang fra det ene til det andet uden at genere nogen, måske?
Niels Hartvig: Hovedbestyrelsen har jo ikke sagt noget om, at vi ikke måtte skifte navn. Det
vi stemmer om, er landsforeningens navn, hvis vi siger her ude at vi kalder os et eller
andet f.eks. småsvinene, hvis vi nu finder ud af det f.eks. om fjorten dage, så kan vi gøre
det, men det vi lægger op til, det er om landsforeningen skal skifte navn. Ja eller nej!
Det er kun det ene forslag, der er sat i spil. Der er kun ét navn, det er ”Danmarks
Veteraner”. Vil vi hedde det som landsforening. Ja eller nej. Vi rører ikke hvad der sker
nedenunder. Jeg tror ikke, at der er nogen af vores nitten lokalforeninger i øjeblikket. Jeg
tror ikke, at der inden for de næste fire til fem år vil være nogen, der vil røre ved deres

nuværende lokalforeningsnavne. Det er bare en fornemmelse, men det er op til
lokalforeningerne, hvis de har lyst til!
Ole Steen: Jeg synes bare, at man skulle tage skridtet fuldt ud med det samme!
Niels Hartvig: Jeg vil bare sige, at jeg er helt enig med dig, men jeg har bare lært, at vores
veteranforening, det der med at skifte og skifte for meget, det er vi nok ikke gode til. Ting
tager tid og derfor selvfølgelig er der logik i, at der på et tidspunkt, så skal navnet nok også
følge med på vores blad, men vi har bare lært, at man skal ikke tage kæmpestore skridt for
så går det bare fuldstændigt op i hat og briller. Så vi tager én ting ad gangen, så på næste
års repræsentantskabsmøde, siger vi måske: ”Hvad med navnet på vores blad, skal det
måske hedde Veterannyt eller hvad?”. Nu tager vi én ting ad gangen, for ligesom at
vænne os til det.
Peter Vestergård: Salamiteknikken!
Niels Hartvig: Ja, det kan man godt sige! Jeg tror ikke, at vi er egnede til at skifte det hele
ud, så tror jeg på, at vi mister dén identitet vi egentlig har nu som ”De Blå Baretter”.
Derfor tager jeg det stille og roligt. Kniven kan jo knækkes og skæres, så nu har vi skiftet
vores navn og nu gør vi ikke mere de næste fem år. Det er jo os, der bestemmer det. Det
er jo demokratiets fordele og ulemper!

Knud Lund: Man kunne jo også kigge lidt på det der med navnet og det der står der, er lidt
om hvordan man læser og forstår det, fordi det der med fællesnavn for alle og så er det
valgfrit for lokalforeningerne vil kalde sig, men der står: ”Lokalforeningerne må under
fællesnavnet ”Danmarks Veteraner” kalde sig hvad de vil” Så er spørgsmålet: ”Skal vi alle
sammen hedde ”Danmarks Veteraner” og så kan vi kalde os dernede under hvad vi vil
eller skal man nu være lidt forudseende og så sige: Hvis nu hovedbestyrelsen i stedet for
farer rundt i den samme lille tønde og ikke rigtig kan finde vinduet og kigge ud af og så
sige på sigt, hvis nu man får lavet en organisation, hvor også de der ”Krigsveteraner” og
”Politiets Blå Baretter” og hvad pokker de ellers er, at de dér foreninger også kan komme
med ind under ”Danmarks Veteraner”. Altså lave sådan en organisation og så gøre
opmærksom på papirer m.m., at man er ”Tilsluttet Danmarks Veteraner” for ellers hvis der
bliver lavet en sådan en organisation på et eller andet tidspunkt, hvor alle andre kan
komme med ind, så skal vi igen til at ændre navn!

Niels Hartvig tog ordet og forklarede lidt om især Politiets Blå Baretter. De ville gerne være
med i De Blå Baretters arbejde og de er ca. 250 mand, hvoraf nogle allerede er medlem af
en lokalforening under De Blå Baretter. De giver 10,- kr. om måneden og de har deres
eget blad, som kommer to gange om året.
Vi siger, at hvis man vil være med i De Blå Baretter, så koster det altså 375,- kr. om året
uanset hvad man kalder sig og uanset om det er De Blå Baretter eller politiet eller om det
er smågrisene, og politifolkene siger, at de meget gerne vil samarbejde, men de vil altså
ikke give 375,- kr. om året, da de i øjeblikket giver 120,- kr. om året for, men derfor kan
man samarbejde med dem, men de bliver aldrig fuldgyldige medlemmer, ikke som en
lokalafdeling, hvorfor skulle de betale 375,- kr og så er der nogle andre nogle ved siden af
som kun betaler 120,- kr., så det der med, at der kommer nogen ind fra højre eller
Krigsveteranerne. Krigsveteranerne må meget gerne være en lokalafdeling for min skyld i
vores forening, hvis de vil betale kontingentet og få de samme krav, så vil de også få de
samme ydelser. Det vil aldrig ske! Og derfor vil der altid være de der knopskud på
veteranverdenen og vi kan samarbejde med dem, men de bliver aldrig nogensinde en del
af vores forening, for de vil ikke betale det det koster, dét som vi er klar til at give for dem.
Det tror jeg ikke! Så den der organisation, om det skal være en paraplyorganisation, der vil
jeg sige, at det har jo ikke noget at gøre med det navn, som vi skal bestemme lige nu, om
de vil eller ikke vil, det bliver afgjort den 9. april. Hvordan organisationen kommer til at
være om fem år, det kan vi jo diskutere på formandsmødet, men det der skal afklares nu,
det er jo navnet og ikke vores organisation på hvordan vi skal være. Det må vi jo tage en
anden god gang.
Knud Lund: Ja, men også det der med navnet. Et af problemerne ved at vi nu går mere
eller mindre på bagbenene. Det er jo, at vi har én forening i Danmark, som består af en
masse lokalforeninger. Hvis nu man havde et hoved og en masse foreninger nedenunder,
så havde vi jo slet ikke det problem med at man lige pludseligt påtvinger lokalforeningerne,
at de skal hedde et eller andet, for så kunne de stort set kalde sig, hvad de ville under den
der organisation, for vores problem er, at det er en landsdækkende forening, hvor vi bare
hænger på, fordi at man af praktiske grunde lavede en lokalforening. At vi så gerne vil
hedde vores eget, det kan vi ikke, fordi der er højere magter, der bestemmer, næsten hvad
vi skal hedde! Men det er generalforsamlingen, der bestemmer, hvad vi skal tage med til
repræsentantskabsmødet

Dirigenten: Er der andre input? Det det drejer sig om er, at I skal give de delegerede noget
med på vejen til repræsentantskabsmødet, som ikke er i næste uge, men i næste måned
og så skal de vide, hvad de skal gå videre med. Om I synes, at det er en god idé, at vi får
et nyt navn, som vores landsformand er kommet med ”Danmarks Veteraner” og så kalder I
jer eksempelvis De Blå Baretter, Næstved & Omegn” eller at det skal droppes! Det er dét
det drejer sig om.
Det er det nederste, siger Knud, men det er ikke en organisationsændring, det er ikke det
det kører med her nu fordi Knuds paraplyorganisation er noget helt andet
Svend Hansen: Jeg vil blot sige, at jeg synes, at det ville være en god idé, hvis alle
kommer til at hedde Danmarks Veteranforening. Vi har jo en gang før haft en polemik
omkring det der med, om vi skulle have de sorte baretter med og dengang var der en
meget stor modstand, fordi vi mente, at de sorte, skulle prøve, at danne deres egen
forening og hvis det var tilfældet, så havde det jo være smaddergodt, og så havde det
blevet til en paraplyorganisation. Som det er nu, nu er det de sorte baretter, der er derude.
Vi er nødt til at få dem med og så må det også hedde ”Danmarks Veteranerforening” eller
hvad pokker, men i hvert fald, så det er fælles og så de kan føle, at de kan komme med.
Men jeg vil også sige, at lokalt, så skal vi have mulighed for at kalde os hvad vi hedder,
f.eks. ”De Blå Baretter, Næstved & Omegn”. Det er min mening!
Dirigenten: Det kommer man jo også til! Andre ting?
Vi skal jo så til at have en form for afstemning, en vejledende afstemning i hvert fald, så de
delegerede har noget at gå videre med!
Har du mere at sige nu, Knud?
Det jeg gerne vil have hånden op på nu, det er om forsamlingen her synes at ville følge op
på det som landsformanden har sagt og som hovedbestyrelsen anbefaler, at vi skal have
et nyt navn, som er ”Danmarks Veteraner” og så får man undernavnet, som er ”De Blå
Baretter, Næstved & Omegn”
Steen Havemann: Skal vi ikke gøre det åbenlyst nu, altså ved håndsoprækning
Dirigenten: Hvis der er nogen, der ønsker en stemmeseddel, ja, så gør vi det! Det kan vi
godt gøre
Knud Lund: Der er også det andet dér……

Dirigenten: Ja, der er to forslag, men nu kan vi lige tage det første først
Er der nogen der ønsker hemmelig afstemning?
Det mest vidtrækkende forslag, det er jo det øverste, Det andet er jo at køre videre
Så vi tager det første forslag først!
Hvor mange vil give de delegerede kompetence eller mandat, til at sige ”Ja” til på
repræsentantskabsmødet! Ræk hånden i vejret! Stemmetællerne i gang!
Dirigenten: Hvor mange var vi i alt?
Flemming Q: 31
Rene Adolph: Der er 22 for
Dirigenten: Og vi er 31
Og det vil sige, at det er det, vi kan gå videre med og det vil sige, at det andet forslag
falder bort, fordi det var det mest vidtrækkende i første omgang
Dirigenten: Knud, Det bliver svært for dig at få det ud af munden, det er jeg godt klar over,
men folket har talt.
Godt så! Skal vi ikke lige give bestyrelsen og Knud en hånd!
Godt! Så går vi videre i dagsordenen, men det er kassereren, der har et regnskab, han
gerne vil forelægge!
Kassereren fremlagde derefter foreningens regnskab for 2015 og gennemgik de enkelte
poster. Regnskabet udviste desværre et underskud på kr. 3.411,74, der fortrinsvis skyldtes
uforudseete vedligeholdelsesudgifter.
Dirigenten: Tak til kassereren!
Er der nogle spørgsmål?
Svend Hansen: Ja, der er jo lige det med støttemedlemmer. Det synes jeg ikke, at jeg har
hørt noget om. Er det noget nyt der er kommet i gang?
Jan Koziol: Ja, det er noget nyt! Det startede op under vores march, hvor Niels kom med
et forslag, om vi ikke skulle prøve det og så har vi haft et eller to bestyrelsesmøder, hvor vi
har snakket om, hvad de egentlig skal og må som støttemedlem.

Svend Hansen: Det synes jeg også, at det er en god ide. Det vi sige, at de kan komme her
og de bliver inviteret til samme som os og det eneste de ikke kan være med i er selve
generalforsamlingen.
Jan Koziol: Lige præcis! Mange af dem er vores koner!
Dirigenten: Jeg skal lige tilføje, at det er lokale støttemedlemmer. Det er ikke
støttemedlemmer, der er medlemmer af landsforeningen.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt!
Dirigenten: Så skal vi til indkomne forslag og der kan jeg se, at der ikke er kommet nogen!
Er det korrekt, Knud?
Knud Lund: Ja!
Dirigenten: Så går vi til pkt. 6 og det er valg
På valg i bestyrelsen var:
Kasserer Jan Koziol blev genvalgt for en 2-årig periode
Bestyrelsesmedlem Egon Mortensen blev genvalgt for en 2-årig periode
Bestyrelsesmedlem Elo Rasmussen ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog Erling
Petersen, der blev valgt for en 2-årig periode.
Bestyrelsesmedlem Jan Dokkedal blev genvalgt for en 2-årig periode
Bestyrelsessuppleant Svend B. Hansen, ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog
Willy L. Laugesen, der blev valgt for en 2-årig periode som bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsen havde ikke nogen kandidater til den anden bestyrelsessuppleant for en 1-årig
periode og dirigenten forespurgte forsamlingen, om der var nogen, der havde lyst,
hvorefter Per Konnerup meldte sig.
Per Konnerup blev derefter valgt som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode
På valg uden for bestyrelsen var:
2 bilagskontrollanter for 1 år.

Henry Petersen og Rene Adolph, der begge ønskede genvalg, blev valgt for en ny 1-årig
periode
Suppleant (bilagskontrollant) Anker Sewohl, der ønskede genvalg, blev valgt for en ny 1årig periode.
Fanevagt for 2 år
Flemming Qvotrup, der ønskede genvalg, blev valgt for en ny 2-årig periode.
Dirigenten: Så er vi kommet til nr. 7, Eventuelt. Der kan snakkes om alt muligt og intet kan
vedtages!
Lauge: Kan vi få lukket op for varmen til næste gang?
Dirigenten: Hvad siger kassereren? Har vi råd til det?
Niels Hartvig: Nu tager jeg så min landsformandshat på og til referenten, jeg vil gerne have
at I skriver, at hovedbestyrelsen vil gerne takke specielt De Blå Baretter, Næstved &
Omegn, både bestyrelsen, men også medlemmerne, fordi I rykker altså lige noget og jeg
sidder et eller andet sted og det gør jeg nogle gange og slår lidt ud med hånden og nogle
gange, så shit, så det var det med at pakke 30.000 breve, uha da, Jeg regnede med, at
det gik op i hat og briller, men det gjorde det da ikke og så er det rart for mig, at vide at
Næstved kan i stedet for København som har en meget, meget høj sygeprocent, når der
skal bruges nogen. De kan måske stille med måske 5 mand, hvis vi er virkelig heldige.
Derfor er det rigtig mange gange, at jeg vender mig om til Knud og siger: ”Kan du?”, og
heldigvis, som gammel husar som har det med at sige: ”Selvfølgelig kan jeg det!” og så
finde ud af det. Det er både breve, det er indskrivning inde på Kastellet og det er
indskrivning ved Gardehusarregimentet osv. Næstved er bare klar til at løfte opgaven og
det gælder også spørgsmålet om veterancafe. Jeg vil ikke sige, at I er den bedste
lokalforening, men kan I ikke skrive, at I er én af de bedste.
Fra forsamlingen: Stor ros! Stor ros!
Niels Hartvig: Tak for et godt, supergodt samarbejde!
Dirigenten: Jer tror, at vi er enige. Man bliver helt stolt af, at være i en sådan forening!
Ja, andre ting?
Jamen, Knud! Så tror jeg, at jeg vil overlade klokken til dig igen og tak for god orden alle
sammen!

Knud Lund: Ja, så fik vi klaret generalforsamlingen
Derefter kaldte Knud Elo og Svend op, og takkede dem for de mange år i bestyrelsen og
gav dem et skjold og et gavekort til en middag hver.
Derefter takkede Knud for god ro og orden under generalforsamlingen og bestyrelsen har
nu fået noget, der kan tages med til repræsentantskabsmødet. Herefter blev der holdt en
kort pause, indtil maden var på plads og så var der selvfølgelig mulighed for at få noget at
drikke.
Knud Lund: Vi lukker her!
Efter pausen, hvor maden, dejlige gule ærter og oksesteg var blevet sat frem, havde
generalforsamlingen nogle hyggelige timer med nok af mad og diverse drikkevarer,
masser af hygge, hvor Jan, sædvanen tro, havde sørget for planlægning, afhentning og
klargøring af forplejning. Med resten af bestyrelsens hjælp, blev der ryddet af, gjort rent og
bestyrelsen kunne sætte sig ned og slappe lidt af oven på et, igen vellykket, arrangement.

Stor tak til alle!

