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                                                                                  Tårnby 15.marts 2011. 
 
 
   
Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 24. februar 2011l. 19:00, i  
Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
    Valg af referent. 
    Valg af 2 stemmetællere. 
 
2. Formandens beretning. 
    Spørgsmål til beretningen. 
 
3. Regnskab. 
    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
    Kassereren fremlægger budget for det kommende regnskabsår. 
    Spørgsmål til regnskab. 
 
4. Indkomne forslag. 
 
5. Valg. 
     Formand. Formanden vælges for 2 år ad gangen i ulige år. 
     Formanden er undtagelsesvis på valg i år, modtager ikke genvalg. 
     Kasserer-vælges for 2 år ad gangen i lige år. 
     3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 i lige år og  
     1 i ulige år. 
     2 suppleanter vælges for 1 år. 
     2 revisorer/bilagskontrollanter vælges for 1 år. 
     1 revisor/bilagskontrollant vælges for 1 år. 
     2 fanebærer, vælges kun i tilfælde af forfald. 
     2 fanevagter, vælges for 1 år. 
   
Repræsentanter til landsforeningens repræsentantskab i henhold til dennes vedtæg-
ter. 
 
     Formand + 6 medlemmer samt 2 suppleanter vælges. 
 
6. Eventuelt. 
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    Der kan ikke stemmes under pkt.6 eventuelt. 
    De afgående bestyrelsesmedlemmer har bedt om ordet. 
    Tildeling af jubilæumstegn og diplomer. 
 
 

Referat: 
 

Ad 1.  
Torben Andreasen valg til dirigent. 
Gorm G. Sandorf valg til referent. 
Leif Goth og Erik Kallenbach valgt som stemmetællere. 
 
Der var 19 stemmeberettigede medlemmer tilstede og 1 gæst uden stemmeret. 
 

Ad 2.  
Formandens beretning: 

Som ny formand var den første og største opgave erhvervelse og indretning af for-

eningens nye lokaler benævnt ”Bunkeren” her på Kastellet. Det er et projekt, som er 

kommet i stand med hjælp fra Landsforeningen, som har formidlet de nødvendige 

kontakter til forsvaret og ikke mindst LauritzenFonden, som har doneret 250.000 kr. 

til en toiletbygning. For at starte med toiletbygningen er denne desværre endnu ikke 

opført. Og det til trods for at Lokalstøttecenter Kastellet ved major Jørgen Kold og 

hans folk har ydet en kæmpe indsats for at få projektet gennemført. Når det har 

trukket ud skyldes det, at etableringen af toilettet skal godkendes i både Kultu-

rarvstyrelsen og de lokale myndigheder – og det er ikke nogen nem sag, når det dre-

jer sig om Kastellet. Det skulle nu være i orden og toiletbygningen forventes på 

plads, når vejret bliver bedre. 

Da det var meningen, at Bunkeren skulle stå klar 29. maj, har en lille håndfuld med 

bestyrelsen i spidsen kastet sig over bunkeren for at få frisket den indre del op, så-

ledes at det var klart til indvielsen. Det krævede en del timer for at nå så langt. Her 

skal igen lyde en tak til Kastellet, som i forbindelse med indretningen har gennem-

gået og renoveret hele varmeanlægget, som jo nu fungerer perfekt. Herudover har 

de lånt os møbler m.m. i opstartsfasen. En tak skal også lyde til fra 1. Regiments 

Soldaterforening, hvorfra vi har fået møbler efter, at de har måttet forlade deres hid-

tidige lejemål. Fra personel udsendt til Feyzabad har vi fået klokken, der hænger 

inde i messen. 

Som I kan se har vi etableret mødelokale med mulighed for video- og billedvisning. 

Landsforeningen har hertil finansieret en HomeTrio-løsning og en PC i forbindelse 

med et veteranprojekt, der skal startes op her i 2011. 
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Som I kan se er der fortsat behov for en indsats i forbindelse med indretningen. Men 

det er ikke kun indendørs at vi har gode faciliteter. I forbindelse med bunkeren har vi 

samtidig brugsret til området indenfor indhegningen. Omme bagved er der således 

gode muligheder for at etablere et grillområde. Her har vi et godt projekt til nogle 

driftige medlemmer her til foråret. 

Vi har desværre ikke rindende vand i selve bunkeren, men får adgang til dette i f.m. 

toiletbygningen. 

Vores messe er indordnet de lokale regler, hvilket vil sige, at vi skal handle via cafe-

teriaet. Men da vi nu har til huse herinde, får vi det en anden pris end andre udefra. 

Det tog lidt tid inden vi lærte hvordan det fungerede. 

Da vi lejer Bunkeren har vi selv fuld dispositionsret over faciliteten, hvilket giver mu-

lighed for ikke kun at lave en lang række aktiviteter men også indrette den efter vo-

res egne behov og ønsker. 

Lejen er 2.000 kr. pr. måned indtil 1. juni 2015, hvor kontrakten skal fornys. 

En anden større udfordring i løbet af året har været vores hjemmeside og dermed 

vores kommunikation til medlemmerne. Desværre har vi her i 2010 været ramt af at 

vi ikke har kunnet få opdateret vores hjemmeside. Baggrunden er bl.a. at vores tidli-

gere redaktør pga. personlige forhold ikke havde overskud til at fortsætte. Efter en 

rum tid fandt vi en afløser, som godt nok fik overdraget opgaven, men pga. arbejde i 

udlandet ikke reelt har været til rådighed. 

For bestyrelsen har det været en helt uholdbar situation ikke at kunne holde med-

lemmerne opdateret via hjemmesiden. Alternativet - at sende post ud til 500 med-

lemmer ville have ruineret os med de priser Post Danmark skal have. Vi har således 

alene kunne benytte os af ”Baretten”, hvilket givet har påvirket deltagelse i diverse 

arrangementer. Af samme årsag har vi være tilbageholdende med at lave større 

særarrangementer som foredrag m.m. 

I forbindelse med regeringens veteranpolitik har en af de afledte effekter været, at 

KSO og DBB skifter til forsvarets designskabelon og firmaet DanaWeb. I den forbin-

delse er alle lokalafdelinger tilbudt at overgå til samme, idet alle udgifter afholdes af 

landsforeningen og DanaWeb forestår al teknik. Efter at have fået det forevist ved 

landsformanden er jeg ikke i tvivl om, at det for foreningerne vil være lettere at 

uploade på denne platform. Ikke mindst fordi det ikke kræver noget særligt at kunne 

gøre det.  

Set i lyset af vores behov for sikkert at kunne kommunikere med medlemmerne har 

bestyrelsen derfor besluttet, at skifte hurtigst muligt. Det er derfor vores håb, at vi 
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her i starten af marts er fuldt oppe at køre på den nye platform. På vores gamle 

hjemmeside vil henvise og omdirigere til den nye hjemmeside. 

Traditionen tro har vi igennem 2010 deltaget i lang række af de normale årlige aktivi-

teter med større eller mindre tilslutning. Tingenes tilstand taget i betragtning har del-

tagelsen været tilfredsstillende. 

Lad mig her trække et par arrangementer frem. 

Peacekeepers Day 29. maj 2010 blev gennemført her på Kastellet idet vores nye 

Forsvarsminister deltog højtideligheden. Efterfølgende indviede hun Bunkeren, hvor 

vi holdt Åbent Hus for alle deltagerne. 

I forbindelse med åbent hus på Kastellets Dag den 31. oktober fik vi lidt uden for 

planen mulighed for at deltage i dagen. Det skete ved at vi holdt åbent i Bunkeren og 

havde en lille plancheopstilling ude foran. Der kom faktisk en hel del mennesker for-

bi – ikke mindst fordi rundvisningerne på Kastellet startede lige ud for os. Deltagel-

sen var faktisk en positiv oplevelse for Lokalafdelingen og ikke mindst for major Kold 

fra Kastellet og vi var alle enige om at til næste år vil Lokalafdelingen være en officiel 

del af programmet. 

Som I formentlig ved, skal ”Monument over Danmarks Internationale Deltagelse” 

indvies ved Forsvarsministeren her den 7. april. Fremover vil der forventeligt i for-

bindelse med officielle besøg blive lagt kranse ved monumentet og man forventer 

bl.a. at tidligere udsendte veteraner vil være repræsenteret. Landsforeningen gør sig 

i øjeblikket nogle tanker om, hvordan det kan gøres.  

For mig er der ingen tvivl om at mange af de aktiviteter her på Kastellet fremover vil 

kunne bringe Lokalafdelingen i fokus og med Bunkeren være en form for base for de 

deltagende veteraner. 

Lad mig slutte af med sige, at vi i bestyrelsen finder, at der med vores nye faciliteter 

er grundlag for at vi med Jer medlemmer drøfter, hvilke aktiviteter vi skal gennemfø-

re herunder ikke mindst mødeaktiviteter. Dette vil vi tage op senere på dagsordenen. 

 

Til beretningen var der følgende bemærkninger/spørgsmål: 

Ernst Gall: Hvorfor har hjemmesiden ligget død så længe? Jeg havde lovet at over-

tage jobbet. 

TS: Finn L. Nielsen havde lovet at køre videre, men blev så forhindret på grund af 

sygdom i familien. 
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Helge Nehm: Skal vi have en ny redaktør på DBB.  

NEJ! 

Tommy Harder: Monumentet i Kastellet. Der er grundstensnedlæggelse i uge 14. 

Der skal være en fanekommando ved fremtidige arrangementer og kransenedlæg-

gelser ved mindestenen. Vi skal have ens uniformering. 

Torben Andreasen: Hvad med indkaldelser pr. mail? 

CC: God ide. Vi har bedt om medlemmernes e-mails. Vi fik 8, men vi arbejder videre 

med det. 

TS: Finn L. Nielsen har en del e-mail adresser. 

HS: På medlemslisterne for 2011 er der mange mail-adresser. 

 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 
 

Ad 3.  
Hugo Strunge gennemgik regnskabet, der udviste et underskud på knapt 29.000,00 
kr. Det skyldtes hovedsagligt etableringen af de nye lokaler.   
Regnskabet godkendt uden kommentarer. 
 
Herefter blev budgettet gennemgået og godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad 4.  
Der var ikke indkommet forslag. 
 

Ad 5.  
 
Valg. 
 
Formand genvalgt : Carsten Cederbye. 
 
Valgt til kasserer blev Erik Kallenbach for 1 år. 
 
3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 2 i lige år og 1 i ulige år. 
 
Poul Sloth Jørgensen valgt for 2 år. 
 
Suppleanter. 
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Hugo Strunge valgt for 1 år. 
Gorm Sandorf valgt for 1 år. 
 
Revisorer / bilagskontrollanter. 
     
Tommy Harder valgt for 1 år. 
Flemming Dahm Jacobsen valgt for 1 år. 
 
Revisor / bilagskontrollant suppleant. 
Leif Goth valgt for 1 år. 
 
Fanebærer. 
Poul Sloth Jørgensen (Dannebrog) 
Helge Nehm (FN-fanen). 
 
Fanevagter. 
Benny Nielsen & Gorm G. Sandorf 
 
Valg til Repræsentantskabet: 
 
     Formanden (selvvalgt) 
     6 medlemmer og 2 suppleanter. 
 
     1. Thomas Smidt 
     2. Helge Nehm 
     3. Henning Rasmussen 
     4. Johnny Rinds 
     5. Søren Lundegård 
     6. Ernst C. Gall  
 
Suppleanter. 
 
      Hugo Strunge 
      Benny Nielsen 
 
 
 
 

Ad 6.  
Tommy Harder omtalte veteranstævnet på Ringsted Festival. 
Leif Goth spurgte til årstegn, hvilket TS undersøger. 
Helge Nehm omtalte paraden for hjemvendte Afghanistansoldater. TS supplerede. 
CC bad om forslag til aktiviteter. 
Hvor tit skal vi have mødeaftener i bunkeren og på hvilke dage? 
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Johnny Rinds bad om, at hjemmesiden blev brugt. 
CC: Når I afleverer effekter og kommer med billeder, så sæt historien bag bille-
det/effekten. 
Tommy Harder spurgte, om ikke København snart burde afholde sommerstævne? 
Leif Goth ønskede at køre videre med 2 månedlige mødeaftener. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20.40 og takkede for god ro og orden. 
 
Herefter overrakte formanden Carsten Cederbye 2 årstegn: 
Leif O. Nielsen: 25 år. 
Poul S Jørgensen: 20 år. 
 
 
 
 
Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.40. 
 
Referent: Gorm G. Sandorf 
 
Til godkendelse: 
 
----------------------- 
Carsten Cederbye, formand      
               
 
       
 

 


