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REFERAT  

GENERALFORSAMLING  

8. marts 2019 

 

Der var mødt 43 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen. 

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 og bekendtgjorde, at han ikke længere var 

sekretær i hovedbestyrelsen, men var nu et ganske almindeligt medlem af Næstved & 

Omegn. Og som det næste punkt skulle Bo Leimand konstatere, om generalforsamlingen 



                                  De Blå Baretter 

                Næstved & Omegn 

              Forening under Danmarks veteraner                                   

Næstformand: Flemming Qvotrup, Nysøvænget 24, Terslev, 4690 Haslev Tlf. 55 76 71 73 ·  Mobil: 23 23 24 07 · 
naestformand@fns-naestved.dk · www.fns-naestved.dk  

Foreningen for personel, der har været udsendt under FN, NATO, OSCE og EU                                                   

             2 

 

 

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

blive optaget til brug for referatetskrivning. 

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 formandens beretning og Bo Leimand gav derefter ordet 

til Knud Lund. 

 Knud Lund startede med, at byde klubben ”Danmarks Veteraner Stevns” velkom-

men, som tidligere i 2018, var overflyttet fra lokalforening Midtsjælland til Næstved 

& Omegn, og bad de tilstedeværende fra klubben om at hilse de andre medlemmer 

af klubben.  

 Knud Lund fortsatte derefter bestyrelsens beretning med en detaljeret gennemgang 

af de aktiviteter lokalforeningen havde haft i årets løb! 

 Knud Lund orienterede herefter om, at vi havde fået en invitation til Hjemmeværnets 

70 års fødselsdag i Kalby Ris anlægget 

 Vi har ligeledes modtaget en invitation fra landsforeningen i anledning af 70 års da-

gen for NATO’ s fødselsdag den 4. april 2019 i Kastellet i København og i den for-

bindelse har vi fået en mail vedrørende støttemandskab til arrangementet. Knud 

Lund opfordrede forsamlingen til at ”melde sig under fanerne. ” 

 I et samarbejde med veterancafe ’en har vi lavet et arrangement den 8. april 2019 i 

Kalby Ris anlægget, hvor forsvarschefen general Bisserup vil holde et foredrag. 

Tilmelding foregår på foreningens hjemmeside! 

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

æresvagter på Svinø Kirkegård. 

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

på Peacekeepers Day på Kastellet i København. 

 Den 26. maj afholder vi årets fugleskydning skydebanerne i Toksværd. 
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 Vi er ligeledes blevet forberedt på, at der afholdes jubilarstævne i Slagelse medio 

september 2019 sammen med Gardehusarforeningen og Sjællandske Livregiments 

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

rer. 

Bo Leimand takke Knud Lund for beretningen og spurgte forsamlingen, om der var nogen, 

der havde bemærkninger til beretningen. 

 Anker Sewohl spurgte ind til vores holdning til veterancafe’erne, da de måske kan 

melde sig ind i Danmarks Veteraner og der siges, at man så kan komme til alle 

Danmarks Veteraner’s arrangementer undtagen generalforsamlinger og repræsen-

tantskabsmøder. Så ville der jo ikke være nogen grund til at være medlem af Dan-

marks Veteraner, men blot medlem af en veterancafe og så spare kr. 400,00 om 

året. 

 Hertil svarede Knuds Lund, at emnet var løseligt diskuteret i bestyrelsen, men at vi 

ikke var blevet enige om noget. Egentlig afventer vi et udspil fra landsforeningen, 

så vi kan tage stilling til emnet. Vi vil finde en løsning på problemet.  

 Beretningen blev herefter taget til efterretning og godkendt. 

 Derefter gav Bo Leimand ordet til kassereren Jan Koziol, der gennemgik regnska-

bet. Regnskabet udviste et underskud på kr. 3.812,80. 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, men da der ikke var indkommet no-

gen forslag, udgik punktet!  

Næste punkt på dagsordenen var valg til de forskellige tillidsposter. 

På valg var: 

Bestyrelsen 

 Formanden Knud Lund, der modtog genvalg. 

 Bestyrelsesmedlem Flemming Qvotrup, der modtog genvalg. 

 Christian T. Jensen, der modtog genvalg. 

 Bestyrelsessuppleant Per Kornerup, der modtog genvalg 

Udenfor bestyrelsen 

 Bilagskontrollanterne Henry Petersen og Rene Adolph, der modtog genvalg 
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 Suppleant for bilagskontrollanterne Anker Sewohl, der modtog genvalg 

 Fanebærer Ole Villers, der modtog genvalg 

 Fanevagt Egon Mortensen, der modtog genvalg 

Derefter fulgte selve valghandlingen:  

 Knud Lund blev genvalgt som formand for de næste 2 år 

 Flemming Qvotrup blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for de næste 2 år 

 Christian T. Jensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for de næste 2 år 

 Per Kornerup 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 

 Ole Villers blev genvalgt som fanebærer for de næste 2 år 

 Egon Mortensen 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. 

Leif Nygård fik ordet og takkede bestyrelsen for opmærksomheden ved hans runde dag 

Tak for dét! 

Jørn Hvenegård fik ordet og reklamerede lidt for DIF soldaterprojekt, hvilket er forskellige 

sportsarrangementer. Hvis der nogen i forsamlingen, der havde lyst eller hvis man kendte 

nogen veteraner, der måske havde lyst til at deltage, skulle man blot kontakte Jørn Hve-

negård. Spred nyheden om projektet! 

Bo Leimand benyttede ligeledes lejligheden til at reklamere for ”Veteraner i arbejde”, idet 

der etableret et samarbejde med Dansk Industri, for at se om man kunne matche nogle 

veteraner med firmaer for at få dem i arbejde. Man kan jo sige når folk spørger: ”Hvad la-

ver De Blå Baretter ” egentlig? Så kan man sige, at de får folk i arbejde! 

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 

 

 

 

 


