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Kastellet den 13. marts 2019 

 
 

  

De Blå Baretter København Generalforsamlingen  
 
 

Tid:  Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 19:00. 
 

Sted:  Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. 
 

Deltagere:  Der var 20 deltagere, heraf 20 stemmeberettiget.  
 
Bilag:  1. Formandens beretning for 2018. 

 2. Årsregnskab for 2018. 
 3. Budget for 2019. 

 4. DBB København vedtægter. 
 

Generelt 
  
Hermed følger referatet fra De Blå Baretter Københavns ordinære generalforsamling, 

gennemført torsdag den 21. februar 2019 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. 
Der var et indkomne forslag. Men det blev modtaget efter tidsfristen. Forslaget 

overgår derfor til eventuelt, såfremt forslagstillingen ønsker dette. 
 

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.   
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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 Henningsen. Vedtaget.  
 
Referent:  Lars Almar Jensen. Vedtaget. 
 

Stemmetællere: Per Jensen og Leif Groth. 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. Ligeledes godkendte 

forsamlingen, at bestyrelsen repræsentere foreningen til landsforeningens 

repræsentantskab i 2018. 

 

3. Regnskab 

 

Kassereren fremlagde på fornem vis regnskabet for 2018. Regnskabet blev godkendt 

af generalforsamlingen. Se bilag.  

 

Kassereren fremlagde herefter budget for 2019. Budgettet blev godkendt af 

generalforsamlingen. Se bilag. 

 

Barregnskabet vil i 2019 blive fremlagt på generalforsamlingen. Reggnskabet vil indgå 

som et separat regnskab. 

 

4. Behandling af indkommende foreslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 
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5. Valg til bestyrelse 

Valg til bestyrelse jf. § 8. 
 

Post Navn  Lige år Ulig år Bem 

Formand Carsten Cederbye  X Valgt 2019 

Kasserer Erik Kallenbach X  Valgt 2018 

Bestyrelsesmedlem Thomas Smidt X  Valgt 2018 

Bestyrelsesmedlem Per Jensen X  Valgt 2018 

Bestyrelsesmedlem Finn Kromose  X Valgt 2019  

Bestyrelsesmedlem Leif Groth X 
 

Valgt 2018  

Bestyrelsesmedlem Poul Sloth Jørgensen  X Valgt 2019 

Suppleant Per Graversen X X 
 

Suppleant Jens Graff X X 
 

 

Valg af revisor, jf. § 8. 
 

Post Navn  Lige år Ulig år Bemærkninger 

Revisor Gert Juster X X 
 

Revisor Johnny Rinds X X 
 

Suppleant Jimmy Heuser X X  

 
Valg af fanebærer og fanevagter jf. § 8.    

 

 

Post Navn  Lige år Ulig år Bemærkninger 

Fanebærer Finn Kromose  
 

Kun ved forfald 

Fanebærer Erik Kallenbach  
 

 Kun ved forfald 

Fanevagt Per Jensen   Kun ved forfald 

Fanevagt Helge Nehm   Kun ved forfald 

 

 

Carsten Cederbye modtog genvalg. 

Finn Kromose modtog genvalg. 

Poul Sloth Jørgensen modtog genvalg. 

 

Per Graversen og Jens Graff modtog genvalg som suppleant. 

 

Poul Høyer afgik som Revisor. 

 

Johnny Rinds modtog genvalg som revisorer. 
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Gert Juster modtog valg som revisor. 

 

Jimmi Heuser modtog valg som suppleant. 

 

6. Eventuelt 

 

Jimmy Heuser orienteret omkring forskelsbehandlingen af FN soldater og NATO 

soldaters mulighed for erstatning. Forskellen mellem fysiske skader og psykiske 

skader. Formanden takkede for orienteringen og vil bringe den med på næste 

formandsmøde. 

 

Per Jensen informeret om, at i 2019 vil der blive inviteret til flere grill arrangementer 

i håb om at besøgstallet på medlemsmøderne. 

 

Finn Kromose orienterede omkring ny fane til foreningen 

Ved foreningens stiftelse den 21. maj 1969 blev navnet FN-SOLDATERFORENINGEN – 

DE BLÅ BARETTER, Lokalforening København, og fanen blev prydet med den 

understregede tekst. 

Nogle år senere ændrede landsforeningen og lokalforeningerne navn til DE BLÅ 

BARETTER, men teksten på lokalfanen blev ikke ændret i overensstemmelse hermed.  

I denne lange årrække siden har fanen således haft ”forkert” tekst, og har således 

aldrig signaleret, at fanen tilhørte DE BLÅ BARETTER, København. 

Tillige er fanen ved flittigt brug gennem årene (formentlig 45-50 år) blevet meget 
slidt, Fanestangen er løs i samlingerne. Dette er flere gange forsøgt 

repareret/udbedret, tilsyneladende uden tilfredsstillende resultat. 

Det vil derfor være på sin plads nu, da foreningens navn for mere end to år siden er 

ændret til DANMARKS VETERANER, Lokalforening København, at foreningen får en ny 
fane. 

En anden rigtig god grund vil være, at foreningen som nævnt den 21. maj 2019 har 

50års jubilæum. 

Foreningens nuværende fane er i stor størrelse med en fanedug, der måler 120 x 160 

cm og med en fanestang på 3,00 meter.  

Foreningen nye fane bør være mellemstørrelsen, hvor fanedugen måler 105 x 135 cm 
og med en fanestang på 2,50 meter. 
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I de senere år har fanen i stigende grad været anvendt indendørs i kirker og 
forsamlingslokaler. I kirker er den lange fanestang til væsentlig ulempe, især ved ind- 

og udmarch. I forsamlingslokaler, ofte med meget lav loftshøjde er denne ulempe 
tillige udpræget, selv når fanen er i stilstand. 
March med fanen finder sted oftere og oftere. Den store fane kan være en stor 

belastning for fanebæreren, og belastningen forøges ved stærk blæst. 
Det har været anført, at DANMARKS VETERANER, Lokalforening København som 

største lokalforening bør have en stor fane. Hertil kan anføres, at end ikke de faner, 
som ved givne lejligheder repræsenterer hæren Forsvarets største værn) er store 
faner. 

 
Foreningen har ansøgt DANMARKSSAMFUNDET om en ny fane, som forsynes med 

dobbeltdug samt DANMARKS VETERANERs logo i øverste stangfelt. Ansøgningen 
omfatter en fane af mellemstørrelse (2.50 meter stang) 
Foreningen modtog en på flagdagen donation på 40.000 kr. En del af dette beløb kan 

anvendes til den nye fane, ligesom finansieringen i øvrigt kan ske ved salg af 
faneaktier  

til 100,00 kr. pr. styk. Salget starter umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Faneaktierne er nummererede, og ved juleafslutningen vil der blandt køberne blive 

trukket lod om to flasker god rødvin. 
 
Generalforsamlingen takkede Finn for det gode initiativ og hans store arbejde med 

anskaffelse af en ny fane. 
 

Formanden informerede omkring planerne for foreningens 50års jubilæum. 

 

På dagen tirsdag d. 21. maj afholdes reception, hvor vi forventer at modtage og 

indvie vores nye fane. Receptionen er for medlemmer og indbudte gæster.  

 

Lørdag d. 15. juni holdes jubilæumsfest for medlemmer og ledsager. Forventet start 

kl. 1800 og en kuvertpris på 275kr. 

 

Nærmere herom i Baretten og på hjemmesiden. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21:00 og takkede for god ro og orden. 

 

 

Til godkendelse 

 

 

 

LARS ALMAR JENSEN    CARSTEN CEDERBYE 

       Referent           formand 


