
Vedtægter for 

De Blå Baretter 

Næstved & Omegn 

Forening under Danmarks Veteraner 

 

§1 

Stk. 1. 

Foreningens navn er: 

De Blå Baretter 

Næstved & Omegn 

Forening under Danmarks Veteraner 

 

Stk. 2. 

Tilhørsforholdet til Landsforeningen markeres ved teksten ”Forening under Danmarks Veteraner” i 

forbindelse med navnet. 

Stk. 3.. 

Foreningens hjemsted er: 

Næstved Kommune 

§2 

Stk. 1. 

Foreningens formål er: 

- at danne rammer for at samle alt dansk personel, der har deltaget i internationale operationer for 

herigennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne. 

- at medvirke til oplysning om de aktiviteter, dansk personel deltager og har deltaget i. 

- at anerkende og hædre medlemmer – herunder afdøde – på værdig vis. 

- at støtte medlemmer, som efter hjemkomst fra internationale operationer har behov herfor. 

Stk. 2. 

Ovennævnte formål skal søges nået ved: 

- at afholde lokale stævner, møder, sociale arrangementer og andre aktiviteter. 

- at etablere og drive en relevant hjemmeside. 

- at udbrede informationer ved brug af relevante medier. 

Stk. 3. 

Foreningen skal i sin virksomhed etablere og vedligeholde kontakt og samarbejde med forsvarets 

myndigheder og institutioner, civile myndigheder, civile foreninger, sammenslutninger og enkeltpersoner – 

også på evt. internationalt plan -, som det efter Foreningens formål skønnes relevant. 

 

Stk. 4. 

Foreningen er partipolitisk neutral. 

§3 

Symboler. 

Stk. 1. 

Foreningens farver er rød, hvid og blå (de nationale og FN’s farver). 

Foreningens logo er et våbenskjold med aftegning af Dannebrog og i midten FN’s symbol. 

 



Stk. 2. 

Foreningen markerer sin status som medlem af Danmarks Veteraner ved at anvende landsforeningens logo i 

tilknytning til foreningens logo 

Stk. 3 

Foreningen anlægger en FN, en NATO samt en national fane. 

Stk. 4. 

Foreningsfanen, den nationale fane, fører foreningens logo med teksten ”De Blå Baretter” og ”Næstved & 

Omegn” i en cirkel placeret i korskrydset på fanens to sider. 

§4 

Foreningens medlemmer. 

Stk. 1. 

Enhver, der opfylder regeringens kriterier for betegnelsen ”veteran” og har modtaget en officiel medalje for 

deltagelse i en international operation, kan optages som medlem af foreningen. 

Stk. 2. 

Som lokalstøttemedlem kan optages enhver, der måtte ønske det. 

Stk. 3. 

Lokalstøttemedlemmer kan optages direkte under foreningen og betaler foreningens 

lokalstøttemedlemskontingent. 

Lokalstøttemedlemmet modtager IKKE foreningsbladet, men modtager relevante informationer og 

invitationer gennem sin E-mail adresse. 

Stk. 4. 

Alternativt kan støttemedlemmer optages under landsforeningen og betaler støttemedlemskontingent fastsat 

af landsforeningen og modtager foreningsbladet. 

Stk. 5. 

Herudover har støttemedlemmer ingen forpligtelser eller rettigheder i foreningens eller landsforeningens 

anliggender. 

Stk. 6. 

Beslutning om indstilling til eksklusion af medlemmer, som skader foreningens eller landsforeningens 

omdømme og tarv, kan kun træffes af Foreningens, enten ordinære eller ekstraordinære, generalforsamling. 

Stk. 7. 

Afgørelsen om eksklusion træffes af landsforeningens repræsentantskab på førstkommende 

repræsentantskabsmøde. 

Stk. 8. 

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

2. Den til eksklusion indstillede, har ret til at have en af vedkommende udpeget bisidder ved sin side. 

Stk. 9. 

1. Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt til landsforeningens kartoteksfører. 

2. Manglende betaling af kontingent, medfører sletning af medlemskab og nulstilling af anciennitet. 

3. Udmeldte, slettede samt ekskluderede medlemmer har intet krav på Foreningen. 

 

 

 



§5 

Generalforsamling. 

Stk. 1. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er altid beslutningsdygtig. 

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 meddelelse i foreningsbladet og med 

angivelse af dagsorden. 

Stk. 3. 

Dagsordenen skal mindst omfatte: 

1. Valg af stemmetællere. 

2. Valg af dirigent. 

3. Prøvelse af deltagernes stemmeret. 

4. Godkendelse af dagsorden. 

5. Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden. 

6. Regnskab: Foreningens regnskab fremlægges af kassereren. 

7. Indkomne forslag 

8. Valg jf. §6, stk. 1 og stk. 2. 

9. Eventuelt. 

Stk. 4. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til foreningens formand 

senest 1. februar (01 FEB). 

Generalforsamlingens behandling af indkomne forslag, bortset fra vedtægtsændringer: 

1. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. 

2. Såfremt et flertal af generalforsamlingen forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. Afstemning 

herom sker ved håndsoprækning. 

3. Indkomne forslag vedtages ved simpelt stemmeflerhed. 

4. Hver stemmeberettiget har kun én (1) stemme, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 

5. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 

Stk. 5. 

Generalforsamlingens valg af personer til tillidsposter: 

1. Alle foreningens medlemmer er valgbare til foreningens tillidsposter. 

2. Personer til valg af tillidsposter indstilles af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Indstilling til 

genvalg kan finde sted. 

3. Personer indstillet til nyvalg SKAL være tilstede på generalforsamlingen ved valgets afholdelse. Ved 

genvalg er tilstedeværelse ikke et krav. 

4. Såfremt en person på genvalg ikke er tilstede, skal der foreligge et skriftligt tilsagn fra vedkommende 

om at modtage valg. 

5. Personvalg er altid skriftlig, såfremt blot ét (1) medlem ønsker dette. 

6. Der skal altid foretages skriftlig afstemning, såfremt der opstiller mere end én (1) kandidat til en 

tillidspost. 

7. Ved skriftlig afstemning må på hver stemmeseddel højst anføres et antal navne på kandidater 

svarende til det antal personer, der skal vælges. En kandidat må kun anføres én (1) gang på hver 

stemmeseddel. 

8. Alle personvalg afgøres ved simpelt stemmeflerhed. 

9. Hver stemmeberettiget har kun én (1) stemme, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 

10. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. 

Stk. 7. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen skønner dette nødvendigt eller når ¼ (25%) af 

medlemmerne fremsender ønske derom med angivelse af begrundet dagsorden, der ønskes behandlet. 



Stk. 8. 

Der anvendes samme indkaldelsesprocedure som ved ordinær generalforsamling. 

§6 

Bestyrelsen. 

Stk. 1. 

Medlemmer til bestyrelsen vælges på Foreningens generalforsamling og består af: 

1. Formand, der vælges for to (2) år ad gangen. 

2. Kasserer, der vælges for to (2) år ad gangen. 

3. 4-6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to (2) år ad gangen 

4. 2-4 bestyrelsessuppleanter, der vælges for to (2) år ad gangen. 

Stk. 2. 

Uden for bestyrelsen vælges: 

1. 2 bilagskontrollanter, der vælges for ét (1) år ad gangen. 

2. 1 suppleant for bilagskontrollant, der vælges for ét (1) år ad gangen. 

3. 1 fanebærer, der vælges for to (2) år ad gangen. 

4. 1 suppleant til fanebærer, der vælges for to (2) år ad gangen. 

5. 2 fanevagter, der vælges for to (2) år ad gangen. 

Formand, 2-3 bestyrelsesmedlemmer, 1-2 bestyrelsessuppleanter, 1 fanebærer og 1 fanevagt er på valg i 

”ulige” år. 

Kasserer, 2-3 bestyrelsesmedlemmer, 1-2 bestyrelsessuppleanter, 1 fanebærersuppleant og 1 fanevagt er 

på valg i ”lige” år. 

Stk. 3. 

Foreningen tegnes af formanden og denne kan give fuldmagt til andre medlemmer af bestyrelsen vedr. 

foreningens anliggender. 

Stk. 4. 

I formandens fravær træder næstformanden automatisk i hans sted. 

Stk. 5. 

Formanden/næstformanden leder bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden er til stede. 

Ved evt. afstemning afgøres en sag ved simpel stemmeflerhed. 

Ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende. 

Stk. 6. 

Bestyrelsens opgave er: 

1. at konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med minimum 

næstformand og sekretær. 

2. at udpege repræsentanter til repræsentantskabsmødet - ved det konstituerende møde -  ligesom der 

udpeges to (2) hovedbestyrelsesmedlemmer til Sydsjællandske Soldaterforeningers 

Centralsammenslutning, i daglig tale ”Samvirket”. 

3. at lede og tilrettelægge Foreningens arbejde og udføre sit virke i overensstemmelse med §2. 

4. at føre protokol og aflægge beretning om sin virksomhed overfor generalforsamlingen. 

5. at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Som formand for et udvalg bør der udpeges et 

bestyrelsesmedlem. 

 

Stk. 7. 

 

Bestyrelsen kan udnævne personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for foreningen, til 

æresmedlemmer. 



Æresmedlemmer er kontingentfrie. Foreningen, betaler kontingentet.  

 

Stk. 8. 

Bestyrelsessuppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet efter bestyrelsens bestemmelse. 

Stk. 9. 

Bestyrelsen kan indkaldes af formanden eller et flertal af bestyrelsen. 

Stk. 10. 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden 

 

§7 

Regnskab. 

Stk. 1. 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december begge dage inkl. 

Stk. 2. 

Kassereren skal føre de for regnskabsaflæggelsen nødvendige bøger. 

Stk. 3. 

Årsregnskabet fremlægges af kassereren på den ordinære generalforsamling og skal omfatte alle 

foreningens økonomiske engagementet og ansvar. 

Stk. 4. 

Foreningens midler indsættes på bankkonti relateret til de forskellige formål. 

Kassereren eller en anden person, der måtte være bemyndiget hertil, kan hæve fra disse konti. 

 

§8. 

Kontingent. 

Stk. 1. 

Landsforeningen fastsætter hvert år på repræsentantskabsmødet kontingent til foreningen for det kommende 

år. 

Kontingentet indeholder bl.a. betaling for foreningsbladet. 

Stk. 2. 

Foreningens andel tilsendes foreningen jf. landsforeningens vedtægter. 

Stk. 3. 

Den til enhver tid siddende formand og kasserer i foreningen er kontingentfri. Foreningen betaler 

kontingentet. 

§9 

Sponsorater, donationer, offentlige og private puljemidler og private personer. 

Stk. 1. 

Sponsorater/donationer m.m. indsættes på særlige konti relateret til midlernes anvendelsesmuligheder. 

Stk. 2. 

Sponsorater m.m., der er skænket til særlige formål, anvendes alene til disse formål. 



Stk. 3. 

De under stk. 1 og stk. 2 nævnte midler, skal underkastes særligt regnskab og en evt. medfølgende 

regnskabsinstruktion skal følges. 

 

Stk. 4. 

Sponsorater/donationer m.m., der er skænket uden angivelse af specifikke formål, anvendes efter 

bestyrelsens bestemmelse til formål relateret Foreningens virksomhed, herunder anlægsprojekter, og til 

særlige formål i foreningen. 

 

§10 

Vedtægtsændringer. 

Stk. 1. 

For vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves, at 2/3 (66,67%) af de tilstedeværende 

stemmeberettigede på en generalforsamling stemmer for ændringerne. 

Stk. 2. 

Hver stemmeberettiget har kun én (1) stemme, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 

Stk. 3. 

Ændringer i disse vedtægter, forlægges landsforeningen til godkendelse vedrørende ændringer angående 

landskalforeningens §2, §3 og §4. 

Stk. 4. 

Alle andre ændringer end ændringer jf. §10, stk. 3 forelægges landsforeningen til orientering. 

  

§11 

Foreningens opløsning. 

Stk. 1. 

Foreningen kan kun opløses, såfremt medlemstallet kommer under tyve (20), og da kun når 4/5 (80%) af 

foreningens medlemmer på to (2) hinanden følgende møder/generalforsamlinger med normalt varsel og 

indkaldelse stemmer herfor. 

Stk. 2. 

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 foreningen. 

Stk. 4. 

Genstande o.a. effekter i foreningens besiddelse opbevares i plomberede kasser ved FN-Museets 

foranstaltning, som efter fem (5) år kan råde over effekterne. 

Stk. 5. 

Genopstår Foreningen indenfor fem (5) år, skal genstandene tilbageleveres foreningen. 

 

 

   



Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 2. marts 2018 

Ændret på ordinær generalforsamling 28. februar 2020 

 

 

 

 

 

_______________________            ________________________          __________________________ 

          Knud Lund                                        Flemming Qvotrup                                  Jan S. Koziol  

            Formand                                             Næstformand                                        Kasserer 

 

 

 

 

 

______________________             ________________________         ___________________________ 

Egon B. Mortensen                                    Christian T.  Jensen                               Jan Dokkedal    

Bestyrelsesmedlem                                    Bestyrelsesmedlem                          Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 

_______________________________ 

Willy E. Laugesen 

Bestyrelsesmedlem 

 


