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                                                                                  Tårnby 24.februar 2012. 
 
 
   
Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 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. 
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     Formand + 6 medlemmer samt 2 suppleanter vælges. 
 
6. Eventuelt. 
    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. Denne konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. 
Gorm G. Sandorf valg til referent. 
Leif Goth og MJJørn-Ole blev valgt til stemmetællere. 
 
Der var 24 stemmeberettigede medlemmer tilstede og 2 gæster uden stemmeret. 
 

Ad 2.  
Formandens beretning: 

Som formand er det igen i år en stor glæde at kunne byde velkommen i egne lokaler 

benævnt ”Bunkeren” her på Kastellet. I forhold til sidste år er toiletbygningen nu 

kommet på plads efter at have været behandlet ved diverse offentlige myndigheder. 

Indvendigt er der også sket fremskridt, men der er stadig gode muligheder for at ud-

vikle indretning m.m. Her er det op til medlemmerne, at være med til at påvirke hvor-

ledes udsmykning m.m. skal være. 

I forbindelse med bunkeren har vi samtidig brugsret til området indenfor hegnet. 

Omme bagved er der således gode muligheder for at etablere et grillområde. Vi har 

her set på et projekt, som dels er handicapvenligt og dels er i stil med indretningen 

generelt. Desværre er det ikke helt billigt og det overstiger klart foreningens formå-

en. Vejen frem er at se på, om vi kan få nogen til at finansiere dette. Vi må prøve 

Soldaterlegatet og diverse fonde. 
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Som I formentlig har konstateret har vi nu fået vores hjemmeside op at køre, idet 

Landsforeningen står for finansieringen heraf. Vi skal dog selv vedligeholde indhol-

det og her ligger en opgave til et par raske gutter med lidt flair for EDB. 

Traditionen tro har vi igennem 2011 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. 

”Monument over Danmarks Internationale Deltagelse” blev indviet ved Statsministe-

ren den 7. april. Det var et godt arrangement, hvor vi støttede op gennem åbning af 

Bunkeren m.m. for de deltagende foreninger. 

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

Statsministeren deltog i højtideligheden. Efterfølgende holdt Landsforeningen Åbent 

Hus for alle deltagerne, idet vi støttede med åbning af Bunkeren og det praktiske 

arrangement. 

Soldatens dag 5. september blev monumentet indviet af HMD Dronningen. Udover 

den kongelige familie, var ministre og repræsentanter for Folketingets partier samt 

pårørende til faldne tilstede. Det var et rigtigt godt arrangement, som desværre blev 

lidt forstyrret af den kraftige gennem det meste af dagen. 

På Kastellets Dag den 30. oktober deltog vi igen i år, men denne gang som en offi-

ciel del af programmet. Det skete ved, at vi holdt åbent i Bunkeren og havde en lille 

plancheopstilling ude foran. Der kom igen en hel del mennesker forbi – ikke mindst 

fordi rundvisningerne på Kastellet stadig starter lige ud for os. Det er i øvrigt et ar-

rangement, som kan anbefales, da der er mange aktiviteter som samtidig giver ind-

blik i, hvad der også er af foreninger. 

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. 
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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.  

Vi er modtager meget gerne gode ideer, men ser også gerne, at forslagsstilleren 

selv har de nødvendige kontakter og mulighed for at får arrangementet op og står. 

Bestyrelsen bakker gerne op, men kan af tidsmæssige årsager ikke påtage sig at stå 

for alt arbejdet. 

 

 

Til beretningen var der følgende bemærkninger/spørgsmål: 

Tommy Harder kom med en kommentar til omtalen af Soldatens Dag. DBB-Kbh vil 

tilbudt at stå for salg af forfriskninger mv. i et af HB indkøbt telt. 

Helge Nehm roste bestyrelsen og i særdeles næstformand Thomas for arbejdet for 

foreningen. Det nyligt afholdte foredrag om Afghanistan fik også stor ros. Sluttelig 

ville han vide, om vores lokaler nu var helt lovlige. 

Tilet spørgsmål fra Helge Nehm om rundvisningen på Christiansborg svarede Ernst 

C. Gall, at rundviseren hedder Charlotte Eisenhardt. 

Johnny Rinds ville gerne vide, om der ikke kunne etableres en slags discount-

grillplads. Hertil svarede CC, at som en opstart kunne man godt, men det endelige 

projektløber op i 250,000,- som skal søges hos fonde mv. 

Finn L. Nielsen efterlyste vedtægterne og fortalte, at han godt ville være behjælpelig 

med hjemmesiden. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 
 

Ad 3.  
Kasserer Erik Kallenbach gennemgik regnskabet, der udviste et underskud på kr. 
15749,-  Det skyldtes primært etableringsomkostningerne i bunkeren. 
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Revisor Tommy Harder nævnte, at der havde været mange udgifter til maling mv. 
Regnskabet blev godkendt. 
Hugo Strunge gennemgik barregnskabet 
 
Herefter blev budgettet, der balancerede med 45000,-  gennemgået og godkendt 
uden bemærkninger. 
Hugo Strunge gennemgik herefter forventningerne til barbudgettet. 
 

Ad 4.  
Der var ikke indkommet forslag. 
 

Ad 5.  
 
Valg. 
 
Genvalgt til kasserer blev Erik Kallenbach for 2 år. 
 
Thomas Smidt og Benny Nielsen blev genvalgt. begge for 2 år. 
 
Suppleanter. 
       
Hugo Strunge genvalgt for 1 år. 
Gorm Sandorf genvalgt for 1 år. 
 
Revisorer / bilagskontrollanter. 
     
Tommy Harder genvalgt for 1 år. 
Flemming Dahm Jacobsen genvalgt for 1 år. 
 
Revisor / bilagskontrollant suppleant. 
Leif Goth valgt for 1 år. 
 
Fanebærer. 
Poul Sloth Jørgensen (Dannebrog) 
Helge Nehm (FN-fanen). 
 
Fanevagter. 
Finn Kromose & Gorm G. Sandorf 
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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.  
Helge Nehm efterlyste forslag til aktiviteter, eks. et besøg hos bomberyderne på Af-
landshage. 
Finn Kromose foreslog, at bestyrelsen tog ud til medlemmerne med årstegn og di-
plomer, hvis ikke medlemmerne selv hentede dem. 
Hertil svarede Thomas Smidt, at diplomerne bliver udsendt. 
Tommy Harder efterlyste sit 25-års tegn. 
Johnny Rinds spurgte, om ikke et medlem havde en grillrist. 
Finn L. Nielsen overrakte nogle af foreningens effekter, effekter som havde stået i 
hans kælder. 
Gorm G. Sandorf omtalte ”Limfjordens” campingtræf i maj og orienterede om et mu-
ligt træf på Midtsjælland senere på året. 
 

CC fremførte, at alle forslag er velkomne men, da bestyrelsen ikke kan overkomme 
det hele selv, må forslagsstillerne selv bidrage og tage ansvar for arrangementet, så 
skal bestyrelsen nok bakke op. 
 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20.40 og takkede for god ro og orden. 
 
Herefter overrakte formanden Carsten Cederbye årstegn: 
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25 år: 
Søren Lundegård 
Tommy Harder 
Finn L. Nielsen 

 
Thomas Smidt overrakte herefter et 10-års tegn til formanden Carsten Cederbye. 
 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 20.25. 
 
CC takkede for god ro og orden og rettede en stor tak til Jesper og Thomas Smidt 
for deres fortræffelige mad. 
 
 
Referent: Gorm G. Sandorf 
 
Til godkendelse: 
 
----------------------- 
Carsten Cederbye, formand      
               
 
       
 

 


