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REFERAT  

GENERALFORSAMLING  

28. februar 2020 

 

Der var mødt 41 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen samt 1 støt-

temedlem. 

Dirigent: Bo Leimand 

Referent: Flemming Qvotrup 

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Beretning ved formanden 

5. Regnskab ved kassereren 

6. Indkomne forslag 

7. Valg jf. §6, stk. 1 og 2 

8. Eventuelt 

Kl. 18:00 blev generalforsamlingen åbnet af formanden Knud Lund, der bød velkommen. 

Det var dejligt at se, hvor mange der var mødt frem.   

Knud Lund bad derefter forsamlingen om at rejse sig op for at minde dem, der var gået 

bort i årets løb. 

Derefter gik vi over til første punkt på dagsordenen, som var valg af stemmetællere. 

 Som stemmetællere blev valgt Rene Adolph og Henry Petersen. 

 Dernæst blev Bo Leimand, som næste punkt på dagsordenen, valgt som dirigent.  

Bo Leimand startede med at takke for valget. Bo Leimand skulle som det første punkt kon-

statere om generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Forinden da, orienterede Bo Leimand 

om, at generalforsamlingen ville blive optaget til brug for referatetskrivning. 
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Bo Leimand konstaterede herefter, at indkaldelsen både var indrykket i medlemsbladet, 

dels var opført på hjemmesiden allerede i begyndelsen af februar og derfor var lovligt ind-

varslet. Ingen i forsamlingen var uenige om dette udsagn. 

Derefter gik Bo Leimand over til prøvelse af deltagernes stemmeret. Bo Leimand spurgte 

til om alle tilstedeværende havde betalt deres kontingent, og da alle bekræftede dette, blev 

alle fremmødte deltagere godkendt!   

Bo Leimand gennemgik herefter dagsordenen punkt for punkt og da ingen havde nogen 

indvendinger hertil, blev dagsordenen godkendt. 

Næste punkt på dagsordenen var bestyrelsens beretning og Bo Leimand gav derefter or-

det til formand Knud Lund. 

 Knud Lund startede derefter bestyrelsens beretning med en detaljeret gennemgang 

af de aktiviteter lokalforeningen havde haft i årets løb! 

 Knud Lund orienterede generalforsamlingen om, at vi har fået en del nye medlem-

mer i årets løb og vi dags dato var 330 medlemmer. 

 Vi har ligeledes fået en henvendelse fra Folk og Sikkerhed vedrørende opstilling af 

æresvagter på Svinø Kirkegård. Da det i år er 75 år siden befrielsen i 1945, kunne 

vi godt tænke os, at vi kunne stille æresvagter ved SAMTLIGE grave. Det vil dertil 

kræves, at vi kan stille 70 mand til opgaven. Vi vil prøve ihærdigt, at kunne opnå dét 

mål! 

 Den 29. maj er vi igen blevet anmodet om, at stille mandskab til indskrivning m.m. 

på Peacekeepers Day på Kastellet i København. Vi har imidlertid allerede meldt af-

bud til dette arrangement, idet vi selv har ret mange arrangementer og derfor er 

nødt til at indskrænke antallet af disse! 

 Den 24. maj afholder vi årets fugleskydning på skydebanerne i Toksværd. 

 Vi er ligeledes blevet forberedt på, at der afholdes jubilarstævne i Slagelse 26. sep-

tember 2020 sammen med Gardehusarforeningen og Sjællandske Livregiments 

soldaterforening. Vi skal også her have frivillige til at holde styr på de mange jubila-

rer. 

 Alt-i alt har bestyrelsen i årets løb haft 8 bestyrelsesmøder, 11 foreningsaftener, 29 

forskellige arrangementer, 43 fødselsdagsbesøg og 3 begravelser/bisættelser samt 

diverse møder i forskellige sammenhænge! 

Bo Leimand takkede Knud Lund for beretningen og spurgte forsamlingen, om der var no-

gen, der havde bemærkninger til beretningen. 
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Da der ikke var nogen bemærkninger til beretningen, blev denne herefter taget til efterret-

ning og godkendt. 

Derefter gav Bo Leimand ordet til kassereren Jan Koziol, der gennemgik regnskabet. 

Regnskabet udviste et overskud på kr. 8.211,09. 

 Bo Leimand spurgte om der var nogen spørgsmål til kassereren, hvilket der ikke var, 

hvorefter regnskabet blev godkendt! 

Næste punkt på dagsordenen var indkomne forslag. Der var indkommet 3 forslag. 2 fra 

bestyrelsen og 1 fra Jan Henrik Tiede. 

Bestyrelsens 1. forslag: 

Nuværende:  

§5, Generalforsamling 

Stk. 2. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts og indkaldes med mindst fjor-

ten (14) dages varsel, enten ved skriftlig henvendelse, pr. E-mail, på hjemmesiden eller 

ved meddelelse i foreningsbladet og med angivelse af dagsorden. 

Ændres til: 

§5, Generalforsamling 

Stk. 2. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts og indkalde senest 15. januar 

(15 JAN), enten ved skriftlig henvendelse, pr. E-mail, på hjemmesiden eller ved meddelel-

se i foreningsbladet og med angivelse af dagsorden. 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget 

Bestyrelsens 2. forslag: 

Nuværende: 

§5, Generalforsamling 

Stk. 4. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til for-

eningens formand senest otte (8) dage før generalforsamlingen. 
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Ændres til: 

§5, Generalforsamling 

Stk. 4. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til for-

eningens formand senest 1. februar (01 FEB). 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

Bo Leimand gav herefter ordet til Jan Henrik Tiede 

Jan Henrik Tiedes forslag: 

Nuværende: 

§1, Foreningens navn. 

Stk. 1. 

De Blå Baretter, Næstved & Omegn 

Forening under Danmarks Veteraner 

Ændres til: 

Stk. 1. 

Danmarks Veteraner 

Lokalforening De Blå Baretter, Næstved og Omegn 

Jan Henrik Tiede fremsagde herefter sin begrundelse for sit forslag, hvorunder Jan Henrik 

Tiede fremkom med slet skjulte trusler om ekskludering af Danmarks Veteraner og over-

førsel af Næstved & Omegns medlemmer til andre lokalforeninger! 

Jan Henrik Tiede afsluttede med at opfordre generalforsamlingen til at stemme for hans 

forslag. 

Derefter tog Gorm Sandorf ordet med en følelsesladet argumentation for IKKE at ændre 

navnet. 

Allan Vennike efterlyste bestyrelsens holdning, hvortil Bo Leimand svarede, at det var dét, 

der stod i vedtægterne. 

Knud Lund svarede, at bestyrelsen havde valgt at lade det være op til generalforsamlin-

gen. 
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Bo Leimand udtrykte sin forbavselse og forundring over, at der blev fremsat trusler om 

ekskludering, idet disse skulle have været fremsat samtidig med indsendelsen af forslaget, 

så medlemmerne på forhånd kunne vide, om de kendte til de eventuelle konsekvenser ved 

deres stemmeafgivning! 

Knud Lund svarede, at hvis der var tale om eksklusion, så skulle landsforeningen først 

ændre sine vedtægter, idet der ikke er regler for eksklusion af en LOKALFORENING i 

landsforeningens vedtægter. Ellers skal de ekskludere hvert enkelt medlem! 

Alex Kulle foreslog, at generalforsamlingen beholdt det nuværende navn. 

Jørn Hvenegård foreslog, at Jan Henrik Tiedes forslag blev vedtaget! 

Bo Leimand fastslog herefter, at generalforsamlingen skulle foretage en hemmelig afstem-

ning og der blev derefter delt stemmesedler ud til medlemmerne! 

Afstemningen blev foretaget og stemmetællerne begyndte at tælle stemmerne sammen. 

Resultatet blev: 18 ”ja” stemmer og 23 ”nej” stemmer! 

Forslaget blev IKKE vedtaget! 

Næste punkt på dagsordenen var valg til de forskellige tillidsposter. 

På valg var: 

Bestyrelsen 

 Kasserer Jan Koziol, der modtog genvalg. 

 Bestyrelsesmedlem Egon Mortensen, der modtog genvalg. 

 Bestyrelsesmedlem Jan Dokkedal, der modtog genvalg. 

 Bestyrelsesmedlem Willy Laugesen ”Lauge”, der modtog genvalg 

 Bestyrelsessuppleant Erling Pedersen, der modtog genvalg 

Udenfor bestyrelsen 

 Bilagskontrollanterne Henry Petersen og Rene Adolph, der modtog genvalg 

 Suppleant for bilagskontrollanterne Anker Sewohl, der modtog genvalg 

 Fanevagt Thomas Furustube, der modtog genvalg 

Derefter fulgte selve valghandlingen:  
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 Jan Koziol blev genvalgt som kasserer for de næste 2 år 

 Egon Mortensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for de næste 2 år 

 Jan Dokkedal blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for de næste 2 år 

 Erling Pedersen blev valgt som bestyrelsessuppleant for de næste 2 år 

 Henry Petersen og Rene Adolph blev genvalgt som bilagskontrollanter for det næ-

ste år 

 Anker Sewohl blev genvalgt som suppleant for bilagskontrollanterne for det næste 

år 

 Thomas Furustube blev herefter valgt som fanevagt for de næste 2 år 

Bo Leimand ønskede alle valgte tillykke og med håbet om et godt år. 

Herefter gik forsamlingen over til eventuelt. 

Jan Koziol orienterede generalforsamlingen om den kommende sommerfest. Her vil der 

være en række aktiviteter, også for børn. Hold øje med kalenderen for nærmere informati-

oner. 

Niels Hartvig roste Næstved & Omegn for altid, at være parate til at yde en indsats, såsom 

indskrivning til Peacekeepers Day og Jubilarstævne o.a. Næstved & Omegn kan være 

stolte af deres indsats, da de efter Niels Hartvig’s udsagn gør det rigtigt, rigtigt godt. 

Wrist-Knudsen spurgte om sammenfaldet den 5. september mellem Flagdagen og For-

eningernes Dag ville give nogle problemer.  

Det ville det ikke, idet vi som tidligere ville splitte os op, så vi kunne klare begge ting! 

Christian Jensen opfordrede medlemmerne til at møde op til Veterancentrets julegudstje-

neste i Ringsted. 

Knud Lund takkede for god ro og orden og imens bestyrelsen klargjorde maden, blev for-

samlingen sendt i baren. 

Generalforsamlingen var herefter afsluttet! 
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------------------------------------------------         ------------------------------------------------- 

                   Bo Leimand           Knud Lund 

                       Dirigent            Formand 

 

 

------------------------------------------------ 

Flemming Qvotrup 

Referent 

 

 

 


