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REFERAT  

GENERALFORSAMLING  

24. september 2021 

 

Der var mødt 20 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.    

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. 

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-
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varslet, men pga. Corona-situationen var generalforsamlingen blevet udskudt til september 

måned. Her var generalforsamlingen blevet indkaldt med 3 ugers varsel på hjemmesiden 

og i øvrigt på SMS. 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 Jan Koziol 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! Det var hurtigt overstået, idet 

næsten alle aktiviteter i årets løb var blevet aflyst! 

• Vi deltog med en meget lille delegation på Svinø Kirkegård sammen med enkelte 

repræsentanter fra Folk & Sikkerhed tilligemed repræsentanter fra USA´s, Englands 

og Australiens ambassader. 

• Vi deltog ligeledes med blomsternedlægning ved mindetavlerne på Vordingborg 

Kaserne.  

• Vi afholdt ligeledes årets fugleskydning på skydebanerne i Toksværd, hvor Henry 

Petersen blev årets fuglekonge. 

• Vi fik afholdt årets sommerfest, hvor der samtidig blev afholdt en mindehøjtidelighed 

for Christian Thorup Jensen. Vi fortsatte med sommerfesten, hvor Jan Koziol havde 

lavet en masse konkurrencer, som skabte mange gode situationer. 

• Vi fik afholdt Flagdagen, hvor der var fremmødt omkring 160 veteraner. Vi havde 

den store glæde, at Danmarks Veteraners Motorcykelklub sammen med veteraner 

fra Norge, Sverige og Finland deltog i Flagdags arrangementet. Det var en ubetin-

get succes! 

• Vi var ligeledes i Vordingborg for at lægge blomster ved mindetavlerne. 

• Knud takkede derefter Jan Koziol for arrangementet den 28. august 2021. 

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. 15.282,24, hvoraf kr. 15.000,- er øremærket til et 

sommerarrangement. 

 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 1 forslag fra Jørn 

Hvenegård. 

Jørn Hvenegårds forslag: 

”Lokalforeningen skal gennemføre navneændring til: 

Danmarks Veteraner 

Lokalforening De Blå Baretter, Næstved og Omegn. ” 

Da Jørn Hvenegård ikke havde tilmeldt sig generalforsamlingen, og derfor ikke var tilstede, 

gennemgik Bo Leimand forslaget og kom med en belæring om, hvordan vedtægtsæn-

drings forslag skulle fremlægges. Bo Leimand spurgte derefter bestyrelsen om de havde 

nogen bemærkninger. 

Flemming Qvotrup tog derefter ordet, idet bestyrelsen havde lavet et modforslag. Forsla-

get blev herefter læst op og lyder som følger: 

”Henset til at der siden 2018 hvert år er blevet stemt om et navneændringsforslag, er det 

bestyrelsens vurdering, at medlemmerne de næste mange år kan risikere, at skulle gen-

nem denne samme afstemning hvert år. 

I år er det tilligemed ordret den samme tekst, der sidste år blev nedstemt. 

I foreningens gældende vedtægter står der i §1, stk. 1: 

De Blå Baretter 

Næstved & Omegn 

Forening under Danmarks Veteraner 

Dette vurderes for nærværende at være fuldt dækkende, da foreningen er kendt som De 

Blå Baretter i Næstved samt at banken har godkendt dette navn. 
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Derfor har bestyrelsen følgende modforslag: 

Foreningens navn som anført i foreningens vedtægter §1, stk. 1. forbliver uændret 

således at sagen tages op igen, når udviklingen måtte kræve det dog ikke senere 

end om 10 år. ” 

Det vil være bestyrelsens prærogativ at beslutte, hvorvidt udviklingen indenfor de næste 

10 år tilsiger en fornyet afstemning om navneændring! 

Note: Det vil sige, at det er bestyrelsens suveræne ret til at beslutte, hvorvidt udviklingen 

indenfor de næste 10 år tilsiger en fornyet afstemning om en navneændring f.eks. hvis 

Danmarks Veteraner nedlægges eller gennemfører store organisationsændringer. Det 

kunne også være, at der ikke er nok Blå Baretter til at drive en forening. Derfor kan et evt. 

forslag om navneændring forkastes af bestyrelsen uden afstemning indenfor en ramme af 

10 år. 

Forslaget blev særdeles vel modtaget og Bo Leimand afgjorde derefter, at bestyrelsens 

forslag skulle til afstemning først. 

Bo Leimand spurgte, om der skulle foretages afstemning ved håndsoprækning eller om 

der skulle ske en skriftlig afstemning.   

Generalforsamlingen bestemte, at der skulle foretages en afstemning ved håndsopræk-

ning.  

Bestyrelsens forslag blev herefter ENSTEMMIGT vedtaget og Jørn Hvenegårds forslag 

blev dermed forkastet. 

Næste punkt på dagsordenen var valg til de forskellige tillidsposter. 

På valg var: 

Bestyrelsen 

• Formand Knud Lund, der modtog genvalg. 

• Bestyrelsesmedlem Flemming Qvotrup, der modtog genvalg. 

• Suppleant i bestyrelsen Per Kornerup, der modtog genvalg 

Udenfor bestyrelsen 

• Bilagskontrollanterne Henry Petersen og Rene Adolph, der modtog genvalg 

• Suppleant for bilagskontrollanterne Anker Sewohl, der ikke var tilstede og i stedet 

stillede Leif Borkenfelt op. 
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• Fanebærer Ole Villers, der ikke var tilstede og i stedet stillede Jan Koziol op. 

• Fanevagt Egon Mortensen, der modtog genvalg. 

Derefter fulgte selve valghandlingen:  

• Knud Lund genvalgt som formand for de næste 2 år 

• Flemming Qvotrup blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for de næste 2 år 

• Per Kornerup blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for de næste 2 år 

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

ste år 

• Leif Borkenfelt blev valgt som suppleant for bilagskontrollanterne for det næste år. 

• Jan Koziol blev valgt som fanebærer de næste 2 år 

• Egon Mortensen blev genvalgt 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. 

Gorm Sandorf mente, at bestyrelsen gjorde et godt stykke arbejde til glæde for medlem-

merne. 

Flemming Lind spurgte om det ikke var muligt, at foreningen en gang i mellem stillede op 

til f.eks. Flagdag i Slagelse. Bestyrelsen vil gå i tænkeboks og Flemming Linds tanke er 

blevet taget til efterretning. 

Bo Leimand takkede for god ro og orden og gav ordet til Knud Lund. 

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 

 

 

 


