
 
De Blå Baretter, København 
Generalforsamling 28.feb. 2013, referat 
 

Antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer: 18. 
 
 

1: 
Formanden Carsten Cederbye bød velkommen. Til dirigent valgtes Tommy 
Harder og til referent Gorm G. Sandorf. 
Tommy Harder takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt.  
 
 

2: 
Formanden aflagde sin beretning: 

 
Årets beretning er ikke lang særlig lang denne gang. 
 
Jeg vil starte med vores medlemsstatus, hvor der har været en beskeden til- og 
afgang i løbet af året. 
 
Syv medlemmer er desværre bortgået i årets løb: 
Æret være deres minde. 
 
Vi har igennem 2012 deltaget i lang række af de normale årlige aktiviteter med 
større eller mindre tilslutning. Deltagelsen været tilfredsstillende, men kunne være 
bedre. 
 
Peacekeepers Day 29. maj 2012 blev gennemført her på Kastellet. Efterfølgende 
holdt Landsforeningen Åbent Hus for alle deltagerne, idet vi støttede med åbning 
af Bunkeren og det praktiske arrangement. 
 
Soldatens dag 5. september støttede vi også op om her på Kastellet i forbindelse 
med klargøringen, hvor vi havde åbent i Bunkeren. 
 
Som noget nyt besluttede vi i år at deltage inde på Christiansborg Slotsplads, 
hvor vi opstillede et telt, hvorfra vi solgte kaffe, te mm. Dagen var præget af en 
kraftig blæst, som gjorde det lidt koldt for deltagerne ligesom det gav os nogle 
oplevelser i f.m. opstilling og flytning af teltet. 
 
Vi har gjort os nogle erfaringer omkring opstilling og sortiment, som vi vil medtage 
til Soldatens Dag i år. Planlægningen heraf starter Landsforeningen den 1. marts  
 
Hvad fik vi så ud af det. Ja vi reklamerede ikke for lokalafdelingen, så det gav 
ikke nogrn nyr medlemmer, men det gav et overskud, ligesom vi nu har to telte til 
rådighed. 
 



 
Jeg vil gerne her rette en særlig tak til de medlemmer, som stillede op til 
arrangementet. Uden dem havde det ikke kunne lade sig gøre. 
 
24. oktober gennemførte vi FN-dagen, hvor vi traditionelt uddeler FN-medaljer. I 
år var der 10, som skulle have medaljen, men desværre kun en som mødte op. 
Resten har vi efterfølgende måtte sende. Det er desværre lidt det billede vi har 
set de sidste år. Og faktisk er det ikke tilfredsstillende for hverken pågældende 
medlemmer eller for bestyrelsen. De skal vente unødigt længe og vi har en 
masse administration hermed. Vi vil derfor overveje, hvordan vi håndterer det 
fremover. 

 
Som I nok har bemærket sker der en masse ting i forsvaret. En af dem er 
udlictering af driften af bl.a. Kastellet. En konsekvens heraf er, at vi i højere grad 
er henvist til køb af mad og drikke udefra, når aktiviteter falder uden for normal 
arbejdstid. Hvad tiltagene på etablissementsområdet på den lange bane betyder 
for os fremstår ikke klart lige nu. 
 
Afslutningsvis er der to emner som jeg gerne vil have forsamlingens 
bemærkninger til senere. 
Det ene vedrører en henvendelse fra fredsbaskerne i Skåne, som har spurgt om 
et samarbejde, idet de gerne aflægger det første besøg hos os til sommer. 
Det andet vedrører de medlemmernes runde dage, hvor vi frem for at sende 
lykønskningskort kvartalsvis inviterer de berørte til en frokost eller lignende. 
 
Finn L. Nielsen kommenterede tilbagegangen i medlemsantallet og beklagede, at 
formanden havde glemt at mindes afdøde medlemmer.  
Formanden undskyldte og rettede fejlen. 
 
Knud bad om at afdøde blev nævnt i medlemsbladet. 
Finn Kromose mente, at vi på hjemmesiden skulle mindes afdøde. 
 
Helge Nehm mente, at beretningen var mangelfuld. Der manglede foredrag og 
udflugter. 
 
Johnny Rinds ville gerne vide, hvad samarbejdet med svenskerne kunne gå ud 
på. 
 
Tommy Harder foreslog, at ”runde dage” kunne festligholdes i bunkeren på åbent-
hus-dage.. 
 
Helge Nehm foreslog et frimærke-arrangement med svenskerne. 
 
Carsten: Vi har haft mødeaften, hvor Thomas Thyrsgaard fortalte om 
Afghanistan-missionen. Medlemmerne må gerne selv lave arrangementer. 
 
Ernst Gall mente ikke, at hjemmesiden blev opdateret. Vi skal bruge internettet, 
da få, måske ingen læser blade længere. 



 
 
Leif Goth foreslog, at der skulle være tilmelding, så bestyrelsen kunne følge med 
i, om der kom nogen. 
 
Finn Nielsen sagde, at det var en god ide med en facebookgruppe for 
lokalforeningen. Har aldrig hørt noget fra bestyrelsen om vedl. af hjemmesiden. 
Carsten: Der var tilmelding til de to foredragsaftener. Påtager sig ansvaret for den 
manglende vedligeholdelse af hjemmesiden. 
 
Erik Kallenbach foreslog, at der blev udnævnt en web.-ansvarlig. 
Finn Kromose foreslog, at bestyrelsen efterlyste medlemmernes mail-adresser. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 

3: 
 
Kassereren Erik Kallenbach gennemgik regnskabet. 
Finn L. Nielsen spurgte om posten ”kontingenter”? 
Erik svarede, at det var FN-Museet, KSS og veteranhjemmet. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
Barbeholdningen udgør 7900,- i bank og 470,- i kassen. 
 

         

         

 

 
 

       

         

   

Regnskab for 
2012 

     

         

 
Indtægter Budget Balance 

 
Udgifter Budget Balance 

 Medlemskontigent 40.650,00 45.000,00 4.350,00 
     Tilskud til Soldatensdag 1.770,00 0,00 1.770,00 
     Tilskud til Telt 6.087,50 0,00 6.087,50 
     

         

   
 

     

         Repræsentantskabsmøde 
    

1.712,80 3.000,00 1.287,20 
 Generalforsamling 

    
533,00 3.000,00 2.467,00 

 Husleje 
    

24.024,00 24.000,00 24,00 
 Kontor 

    
1.941,00 1.500,00 441,00 

 Gave mm 
    

372,00 1.000,00 628,00 
 Vedligeholdelse 

    
6.488,81 1.500,00 4.988,81 

 Kontingenter 
    

3.194,00 3.188,00 6,00 
 Arrangementer 

    
8.214,65 7.812,00 402,65 

 



 

         I alt 48.507,50 45.000,00 3.507,50 
 

46.480,26 45.000,00 1.480,26 
 

         Baren 
        

         

         

         

         Bank 
        

         Nodea 
 

Grund 
  

Plus 
 

I alt 
 Indestående 1/1-2012 

 
12.038,63 

  
17.293,63 

 
29.332,26 

 Renter 
    

3,13 
 

3,13 
 10/04-2012 Netbank Gebyr 

 
100,00 

    
100,00 

 Indsat 2012 
 

48.507,50 
  

550,00 
 

49.057,50 
 Hævet 2012 

 
46.480,26 

    
46.480,26 

 Indestående 31/12-2012 
 

14.165,87 
  

17.846,76 
 

32.012,63 
 

         :  
 
 

4: 
Indkomne forslag. Intet modtaget. 
 

5: 
Valg til bestyrelsen mv. 
Formand:   Carsten Cederbye, genvalg. 
Bestyrelsesmedlem: Poul Sloth, genvalg. 
1. suppleant: Hugo Strunge, genvalg. 
2. suppleant: Gorm G. Sandorf, genvalg. 
2 revisorer:   Tommy Harder, genvalg. 
  Flemming D. Jacobsen, genvalg. 
1 revisorsuppleant: Leif Goth, genvalg. 
2 fanebærere: Helge Nehm, genvalg. 
  Poul Sloth, genvalg. 
2 fanevagter: Benny Nielsen, genvalg. 
  Gorm G.Sandorf, genvalg. 
1 repræsentant: Carsten Cederbye, selvskrevet som formand. 
5 repæsentanter: Finn Kromose 
  Erik Kallenbach. 
  Ernst C. Gall. 
  Helge Nehm. 
  Johnny Rinds. 
2 suppleanter: Thomas Schmidt. 
  Hugo Strunge. 

 
6: 



 
Eventuelt:  Gorm G. Sandorf overrakte et eksemplar af bogen, De dansk-
cypriotiske forbindelser, som er en bog der beskriver dansk-cypriotiske 
forbindelser fra Erik Ejegods tid og op til i dag. 
 
Formanden sagde, at han gerne vil have en hjememside med en 
medlemsoversigt. 
Hvad med et foredrag med en jægersoldat? 
 
John Gall opfordrede til at holde kontakt med svenskerne for at finde ud, hvad de 
vil. 
Formanden: Hvad vil vi selv? 
 
Ernst C. Gall: Tal med Knud Lund, Næstved om brugen af medlemslister på 
hjemmesiden. 
Finn L. Nielsen fortalte, at det er lovligt at bringe navn, adresse og 
telefonnummer. 
 
Helge Nehm nævnte, at med hjælp fra tidligere medlem Bjarne Pyndt havde 
etableret et feltpostkontor på Roskilde Frimærkeudstilling. 
 
Finn Kromose foreslog, at man inviterede svenskernes formand og næstformand 
til en snak om samarbejdet. 
 
Johnny Rinds ville gerne vide, hvor og hvornår repræsentantskabsmmødet var og 
opfordrede til at materialet blev udsendt i god tid. 
 
Gorm G. Sandorf forespurgte, om der var lyst til en campingweekend. 
 
Formanden spurgte om hvornår julefrokosten skal holdes. Der var opbakning til 
medio-ultimo november og fredag el. lørdag. 
 
 
Dirigenten Tommy Harder takkede for god ro og orden og erklærede 
generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet til formanden. 
Formanden takkede forsamlingen for en god generalforsamling og takkede 
Tommy Harder for god styring af mødet. 
 
Mødet slut kl. 20.55. 

 Referent: Gorm G.Sandorf 
 

 
 
 


