
Generalforsamling 7. marts 2014 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Godkendelse af dagsorden.  

3. Beretning ved formanden. 

4. Regnskab ved kassereren. 

5. Indkommende forslag. *)   

6. Valg jf. § 5, stk. 1 og 2. 

7. Eventuelt. 

 

ad. 1: 

-  Stemmetællere Rene´ Adolph og Steen Haveman. 
- Dirigent Flemming Wrist-Knudsen  

ad. 2:  

- Dagsordenen godkendt  
ad. 3: 

-  Beretningen var i år opdelt i en historisk og en fremadrettet del. I den historiske del 
gennemgik formanden i ord og billeder lidt om hvad der er sket ved de 11 forenings- 
/ medlemsaftener der har været i året, samt de 18 øvrige arrangementer der har 
været i løbet af 2013 hvor bestyrelse og medlemmer har været involveret. Denne 
del af beretningen blev taget til efterretning af de fremmødte.  

- Den fremadrettede del af beretningen drejede sig om at der er en ERFA gruppe 
bestående af 7 jyske foreninger der fremsender et forslag til repræsentantskabet, 
hvor der foreslås at foreningens navn ændres fra De Blå Baretter, til Danske 
Veteraner. 

- Formanden beskrev bestyrelsens mening om hvilke konsekvenser vi mener en 
sådan navneændring vil få for foreningen fremadrettet. 

- Formanden bad om en tilkendegivelse fra de tilstedeværende angående hvad vores 
repræsentanter skulle stemme til dette forslag når det blev fremsat. 

- Dette spørgsmål udmundede i en god og konstruktiv, debat hvor der kom mange 
forslag frem om en fremtidig struktur i foreningen, der kom også alternative forslag 
til et nyt foreningsnavn, som nogle mente ville være mere relevant end det 
fremsatte, der var mange positive tilkendegivelser som ikke lige var målrettet på det 
spørgsmål der var stillet. Men dirigenten fik generalforsamlingen tilbage til det 
stillede spørgsmål. Det svar vi fik er, Næstved & Omegn stemmer nej til det 
fremsatte spørgsmål om navneændring. 

- Der var 35 fremmødte til generalforsamlingen. 
 

ad. 4: 

- Kassereren fremlagde det omdelte regnskab, hvilket ikke gav anledning til 
yderligere spørgsmål.  

 

ad. 5: 

- Ingen indkomne forslag. 
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ad. 6: 

- Bestyrelsen: (For 2 år):Kasserer: Jan Koziol 
 

Tre bestyrelsesmedlemmer: 

-  Egon B. Mortensen 
- Jan Dokkedal  
- Elo Rasmussen  

      
1 Suppleant (2 år):  

- Svend B. Hansen  
 

1 Suppleant (1 år): 

- Erling Pedersen 
 

Uden for bestyrelsen: 

2 Revisorer (for 1 år): 

-  Rene Adolph  
-  Henry Petersen 

1 Revisorsuppleant (for 1 år): 

-  Anker Sewohl  
1 Fanevagt (for 2 år): 

- Flemming Qvotrup  
 

ad. 7: 

- Anker Sewohl, mente at bestyrelsen ikke havde givet generalforsamlingen en 
fyldestgørende orientering vedrørende det forslag til vedtægtsændringer der var 
fremsendt til repræsentantskabet. 

- K. A. Vennike, spurgte om man havde lavet nyt budget i forbindelse med de 35 
medlemmer der er overført til Nordvestsjælland. 

 

 

Christian Jensen 

Sekretær. 


