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  REFERAT  

GENERALFORSAMLING  

25. februar 2022 

 

Der var mødt 27 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen. 

Referent: Flemming Qvotrup 

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Prøvelse af deltagernes stemmeret 

4. Godkendelse af dagsorden 

5. Beretning ved formanden 

6. Regnskab ved kassereren 

7. Indkomne forslag 

8. Valg jf. §6, stk. 1 og 2 

9. 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 Henry Petersen og Alan Vennike. 

 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 in-

formere om, at generalforsamlingen ville blive optaget til brug for referatskrivningen.  Der-

næst skulle dirigenten konstatere om generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
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Bo Leimand konstaterede herefter, at indkaldelsen både var indrykket i medlemsbladet nr. 

6 2021, dels var opført på hjemmesiden allerede i begyndelsen af december 2021 og der-

for var lovligt indvarslet. 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! Den berammede generalforsam-

ling 2021 blev derfor først afholdt den 24. september og derfor indeholder beretnin-

gen aktiviteter for hele 2021.  

 Det første arrangement var arrangementet på Svinø Kirkegård. Selve arrangemen-

tet var beskåret til kun at omfatte repræsentanter for de allieredes ambassader, 

menighedsrådet, Folk og Sikkerhed og et lille fanekommando fra Næstved & Om-

egn. 

 Det næste arrangement var Fugleskydningen, hvor Henry Petersen blev årets fug-

lekonge. 

 Sommerfesten startede med en lille ceremoni, hvor vi mindedes Christian T. Jensen 

med en mindre sammenkomst med Christians venner og familie. Efter receptionen 

fortsatte vi med Sommerfesten, hvor Jan Koziol havde lavet en række sjove konkur-

rencer og lidt motion, så vi kunne samle lidt appetit til aftenens grillarrangement. 

Det var alt-i-alt en god dag med begge arrangementer! 

 Foreningernes Dag blev som sædvanligt afholdt i Rådmandshaven. 

 Det årlige Memorial Run fra Slagelse over Næstved til København blev aflyst 

 Flagdagen blev afholdt på Grønnegades Kaserne efter den sædvanlige recept, hvor 

vi deltog i Næstved Kommunes reception sammen med borgmesteren, efterfulgt af 

en parade ved mindestenen. Derefter blev der afholdt en feltgudstjeneste med den 

lokale præst. Vi havde den store glæde, at vi havde fået besøg af Danmarks Vete-

raners Motorcykelklub, der deltog med veteraner fra Norge, Sverige og Finland. Vi 
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havde ligeledes besøg af veterankøretøjernes forening med diverse militære køre-

tøjer.  

 Vi var også i Vordingborg, hvor vi lagde blomster ved mindetavlerne for de faldne i 

Kroatien og Cypern. 

 Vi har haft vore foreningsaftener i oktober, november og december og vi fik afholdt 

vores march i oktober måned med 65 deltagere. Det er måske ikke mange, når man 

tænker på, at i starten var ca. 260 deltagere. Mange af dem der var mødt op kom 

fra det nordlige Sjælland og de var lidt benovede over, at vi havde fået samlet så 

mange, fordi de andre marchforeninger ligger deltagerantallet på ca. 23 personer. 

 Den 24. oktober afholdt vi FN-dagen, hvor vi havde fået samlet en del personer. Vi 

plejer, at uddele Fredsprismedaljen dén dag, men der var desværre ikke nogen 

medaljer at uddele! Til gengæld var der en del årstegn, som vi fik uddelt til rette 

modtagere. Derudover fik vi uddelt 16 Fortjenstmedaljer, som Danmarks Veteraner 

har til forskellige personer. Vi har lidt flere emner, som vi meget gerne vil belønne 

med Fortjenstmedaljen, men vi er nødt til at sprede udgifterne lidt. Uddelingen var 

desværre præget af, at pga. af transportproblemer var fortjenstmedaljerne ikke nået 

frem i tide, så vi var nødt til kun at udlevere diplomerne for samme. Det var så me-

ningen, at vi ville uddele selve medaljerne til vores årlige julefrokost/bankospil, men, 

igen, blev dette begivenhed ødelagt af Corona restriktionerne. I stedet valgte vi at 

tilsende medaljerne til de rette modtagere.  

 Vi fandt her også lejligheden til at udnævne vores mangeårige kasserer og altmu-

ligmand, Jan Koziol, til æresmedlem for det store arbejde, som Jan har gjort i gen-

nem årene. 

 Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning, Samvirket, fik afholdt 

den årlige Adventskoncert, hvor vi stod for betjeningen i udsalget samt tilberedning 

af kaffe, gløgg og æbleskiver. 

 Vi var ligeledes repræsenteret i Ringsted til Veterancentret julegudstjeneste. Det 

var et udmærket arrangement, men langt færre deltagere end sidste år.  

 Vi havde været ude til i alt 45 runde- og halvrunde fødselsdage. 

 I løbet af året 2022 vil vi afholde en forsinket julefrokost/bankospil den 19. marts. 

  

 

 



                                  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                                                   

             4 

 

 

 Den 6. april vil vi i forbindelse med foreningsaftenen afholde et foredrag af en tidli-

gere militærpolitimand, som vil fortælle lidt om de spændende opgaver han har del-

taget i.  

 Vi må desværre aflyse vores foreningsaften den 4. maj, idet vi er blevet indbudt til 

at deltage som æresvagter ved de allierede flyvergrave på Svinø. Vi kan kun anbe-

fale, at deltage i begivenheden på Svinø, hvor vi efterfølgende er inviteret til kaffe, 

boller og kringle i det lokale forsamlingshus. 

 Den 22. maj afholder vi fugleskydning i Toksværd på skydebanerne. 

 Den 1. juni vil der blive afholdt en øl smagning, som Jan Koziol har fået arrangeret. 

Det anbefales at deltagere i denne begivenhed medbringer en chauffør til hjem-

transport! 

 Den 13. august bliver den årlige sommerfest afholdt, den 3. september deltager vi i 

Foreningernes Dag, den 5. september deltager vi i Flagdagen, den 9. oktober af-

holder vi igen vores march og den 10. december vil vi afholde foreningens 50-års 

jubilæum med en reception i vore lokaler fra kl. 10:00 – 14:00 og slutter med en 

festmiddag om aftenen på Menstrup Kro. 

 Knud oplyste om landsforeningens arrangementer den 4. april, NATO-dag, den 29. 

maj, Peacekeepers Day, begge på Kastellet i København samt Veterantræf 16-17. 

september i Skive. 

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

gen, der havde bemærkninger til beretningen. 

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 underskud på kr. 8.212, hvoraf kr.5.000 er forudbetalt til Menstrup 

Kro til reservation af lokale til foreningens kommende jubilæum.  

 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 ikke indkommet forslag.  
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Næste punkt på dagsordenen var valg til de forskellige tillidsposter. 

På valg var: 

Bestyrelsen (2 år) 

 Kasserer Jan Koziol, der modtog genvalg. 

 Bestyrelsesmedlem Egon B. Mortensen, der modtog genvalg. 

 Bestyrelsesmedlem Jan Dokkedal, der modtog genvalg. 

 Bestyrelsesmedlem Willy Laugesen ”Lauge”, der modtog genvalg 

 Suppleant i bestyrelsen Erling Pedersen, der modtog genvalg 

Udenfor bestyrelsen (1 år) 

 Bilagskontrollanterne Henry Petersen og Rene Adolph, der modtog genvalg 

 Suppleant for bilagskontrollanterne Leif Borkenfeldt, der modtog genvalg. 

Udenfor bestyrelsen (2 år) 

 Fanevagt Thomas Furustube, der modtog genvalg 

 

Derefter fulgte selve valghandlingen:  

 Jan Koziol genvalgt som kasserer for de næste 2 år 

 Egon B. Mortensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for de næste 2 år 

 Jan Dokkedal blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for de næste 2 år 

 Willy Laugesen (Lauge) blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for de næste 2 år. 

 Erling Pedersen blev genvalgt som suppleant i bestyrelsen 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. 

 Thomas Furustube blev genvalgt som fanevagt for de næste 2 år 
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Bo Leimand ønskede alle valgte tillykke og med håbet om et godt år. 

Herefter gik forsamlingen over til eventuelt. 

Jan Koziol oplyste, at han havde været i kontakt med Næstved Skytteforening med henblik 

på, at kunne danne et par skydehold. Jan er i gang med at skaffe 10 skytter og at søge 

DGI om støtte på kr. 15.700,-, til medlemskab inkl. leje af våben samt brug ammunition, så 

vi kan få betalt 1 års medlemskab af Næstved Skytteforening.  

Vi vil blive inviteret til en introduktionsaften om mulighederne.  

Der vil senere blive komme en meddelelse gennem nyhedsbrevet om arrangementet. 

Niels Hartvig tog ordet og roste Næstved & Omegn for deres hidtidige deltagelse i de for-

skellige arrangementer. Niels Hartvig informerede om oprettelsen af Veteranrådet i Næst-

ved Kommune. Niels Hartvig fremsatte et håb og et ønske om, at vi evt. kunne deltage i 

landsforeningens forskellige arrangementer på Kastellet såsom Nato-dag, Peacekeepers 

Day, FN-dag osv. Landsforeningen regner med, at der den 26. juni vil være en medaljepa-

rade for de personer, der gennem Udenrigsministeriet havde været udsendt til Irak. 

Niels Hartvig takkede herefter bestyrelsen for et godt stykke arbejde. 

Knud Lund tog ordet og refererede til FN-dagen, hvor det ikke alene gik galt med uddelin-

gen af Fortjenstmedaljerne, men der var også en anden ting, der gik galt!  

Af en eller anden grund var Henry Petersens 40-års medalje IKKE kommet frem! Knud 

kaldte derefter Henry frem og tildelte ham hans fortjente 40-års medalje. 

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! 

 

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

                   Bo Leimand           Knud Lund 

                       Dirigent            Formand 

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

Flemming Qvotrup 

Referent 


