
 
 

Kastellet den 25. februar 2016. 

 
 

  

De Blå Baretter København Generalforsamlingen  
 

 
Tid:  Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. 

 
Sted:  Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. 
 

Deltagere:  Der var 29 deltagere, heraf 28 stemmeberettiget.  
 

Bilag:  1. Formandens beretning. 
 2. Årsregnskab for 2015. 

 3. Budget for 2016. 
 4. DBB København vedtægter. 
 

Generelt 
  

Hermed følger referatet fra De Blå Baretter Københavns ordinære generalforsamling, 
gennemført torsdag den 25. februar 2016 i foreningens lokaler i Bunkeren på 
Kastellet. 

 
Dagsorden:  

 
1. Valg af dirigent, referent og 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. 

Forslag til nyt navn (bestyrelsen). 

Forslag til ændring af §8 i vedtægterne (bestyrelsen). 
 

5. Valg.  
Valg til bestyrelsen jf. § 6 eller § 8. 
Valg af revisorer/bilagskontrollanter og revisorsuppleant.  

Valg af fanebærer og fanevagter, fanebære vælges kun i tilfælde af forfald.   



 
 

Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskab i henhold 
til dennes vedtægter.  

 
6. Eventuelt – Herunder tildeling af jubilæumstegn og diplomer.  

 
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere  

 

Bestyrelse foreslog følgende: 

Dirigent:  Søren. Vedtaget.  
 
Referent:  Lars Almar Jensen. Vedtaget. 

 
Stemmetællere: Leif Goth og Gorm Sandorf. Vedtaget. 
 

Dirigenten kunne ud fra indkaldelsen og vedtægterne konstatere, at general-
forsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet. Ingen havde bemærkninger dertil. 

 
2.  Formandens beretning 

 

Formanden fremlagde sin beretning. Se bilag. 

 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Regnskab 

 

Kassereren fremlagde på fornem vis regnskabet. Regnskabet blev godkendt af 

generalforsamlingen. Se bilag.  

 

Kassereren fremlagde herefter budget for 2016. Budgettet blev godkendt af 

generalforsamlingen. Se bilag. 

 

4. Behandling af indkommende foreslag. 

Bestyrelsen fremlagde deres forslag om ændring af vedtægterne. Bestyrelsens 
forslag var en kolonne opstilling af §8 stk. 3 pkt. 6. Forslaget blev vedtaget og 

bestemmelserne vil blive tilrettet og lagt ud på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen fremlagde forslag til Navneændring af de Blå Baretter. 

På det kommende repræsentantskab vil der blive fremlagt forslag om navneændring 

af De Blå Baretter, hvor det forventes, at hovedbestyrelsen stiller forslag til nyt navn 

”Danmarks Veteraner (DV)” samt at der vil blive stillet et alternativ ”Danmarks 



 
 

Internationale Veteranorganisation (DIVO)”, hvor det væsentlige vil være ordet 

”internationale”. 

Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om: 

1) At give foreningens repræsentanter mandat til at stemme for en navneændring. 

2) At tage stilling til det foretrukne navn, under forudsætning, at repræsentantskabet 

vedtager en navneændring. 

Der fremkom en livlig debat om emnet. Der var mange holdninger og ikke mindst 

følelser omkring emnet. Resultatet blev, at generalforsamlingen stemte ja til pkt. 1 

med 24 for og 3 imod. 1 stemte blankt. 

Pkt. 2 blev trukket tilbage af bestyrelsen, idet det ikke var muligt for 

generalforsamlingen at give bestyrelsen en blanko seddel på emnet, idet der ikke var 

fremlagt et konkret forslag fra repræsentantskabet. 

5. Valg til bestyrelse 

Valg til bestyrelse jf. § 8. 
 

Post Navn  Lige år Ulig år Bem 

Formand Carsten Cederbye  X Valgt 2017 

Kasserer Erik Kallenbach X  Valgt 2016 

Bestyrelsesmedl. Thomas Smidt X  Valgt 2016 

Bestyrelsesmedl. Per Nielsen X  Valgt 2016 

Bestyrelsesmedl. Finn Kromose  X Valgt 2017  

Bestyrelsesmedl. Brian Laursen X  Valgt 2017  

Bestyrelsesmedl. Poul Sloth Jørgensen  X Valgt 2017 

Suppleant Per Graversen X X  

Suppleant Gorm Sandorf X X  

 
Valg af revisor, jf. § 8. 

 

Post Navn  Lige år Ulig år Bem. 

Revisor Poul Høyer X X  

Revisor Johnny Rinds X X  

Suppleant Leif Goth X X  

 
Valg af fanebærer og fanevagter jf. § 8.    
 

 



 
 

Post Navn  Lige år Ulig år Bem. 

Fanebære Poul Sloth Jørgensen   Kun ved forfald 

Fanebære Erik Kallenbach    Kun ved forfald 

Fanevagt Finn Kromose   Kun ved forfald 

Fanevagt Helge Nehm   Kun ved forfald 

 

 

Erik Kallenbeach modtog genvalg. 

 

Thomas Schmidt modtog genvalg. 

 

Benny Nielsen modtog ikke genvalg. Per Nielsen blev valgt ind. 

 

Per Graversen trådte ud af bestyrelsen p.g.a. rejseaktiviteter. Brian Lauersen blev 

valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen. 

 

Hugo Strunge afgik som suppleant. Per Graversen blev valgt.Gorm Sandorf modtog 

genvalg som suppleant. 

 

Poul Høyer og Johnny Rinds modtog genvalg som revisorer. 

 

Leif Goth modtog genvalg som suppleant. 

 

Benny Nielsen trådte tilbage som fanevagt. Ny fanevagt blev Helge Nehm. 

 

Repræsentanter til landsforeningens repræsentantskab den 09. april 2016 på 

Antvorskov kaserne. 

 

Der skulle i år vælges 5 repræsentanter + formanden og 3 suppleanter.  

 

Følgende blev valgt: 

Formand Carsten Cederbye 

Thomas Smidt 

Erik Kallenbach 

Finn Kromose 

Per Jensen 

Brian Laursen 

 

Suppleanter: 

Leif, Gert og Ernst. 



 
 

6. Eventuelt 

 

Der blev spurgt ind til muligheden for flere aktiviteter. Formanden synes det er en 

glimrende ide, men påpegede, at bestyrelsen ikke nødvendigvis havde ressourcerne 

hertil, så det vil være med støtte fra medlemmer, at sådan arrangementer skulle 

gennemføres. Så hvis man har en god ide og vil tage ansvar for gennemførelsen. 

Kontakt da bestyrelsen. 

 

Lars Boe Nielsen inviterede alle til en kop kaffe på veteranhjemmet København og få 

en snak med de unge soldater. De har helt klart behov for at mødes med ældre 

veteraner. Mange af vores medlemmer var udsendt, da de var 19 – 20 år gamle. 

Dengang var der absolut ingen der bekymrede sig om soldatens ve og vel ved 

hjemkomsten. Husk I er alle veteraner og kan komme på Veteranhjemmet som sådan 

og måde ligestillede. Udbyttet kunne i bedste fald være, at de unge får øjnene op for 

vores del og kunne komme forbi hos os. På lang sigt vil det sikkert blive en win-win 

situation for begge parter.  

 

Per Jensen takkede for valget til bestyrelsen og glædede sig til at komme i gang. 

 

Formanden er ansvarlig for opdateringen af hjemmesiden og vil gerne have input til 

forbedringer. På sidste generalforsamling opfordrede man medlemmer til at bruge 

tilmeldingsfunktionen til arrangementerne, idet dette genererer en automatisk mail, 

således at det gør det nemmere og opgøre antal deltagere. Det går meget bedre. 

 

Der blev forespurgt omkring gamle opslag på hjemmesiden. Formanden vil undersøge 

om der kan sætte automatisk udløb på opslag. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21:15 og takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 

Til godkendelse 

 

 

 

LARS ALMAR JENSEN    CARSTEN CEDERBYE 

       Referent           formand 

 


