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  /Således opfattet 

Betina Møller Mortensen 

17.marts 2016 

Referat af 

Generalforsamling Krigsveteraner og Pårørende  

Vandel kro den 12. marts 2016 

Start kl. 11.05 

1. Valg af dirigent/ordstyrer 

Øssur 

 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere 

Betina valgt til referent 

 Kai og Britta valgt til stemmetællere 

 

3. Beretning ved formanden 

Så er der tid at gennemgå året der gik. 2016 var et godt år vi fik op startet flere gode tiltag. 

I januar startede vi med PTSD kursuser for bestyrelsen, lokalforeningen fik også tilbuddet at være med på 

de kurser. Det var nogle meget informative kurser, og gav os en betydelig indsigt i veteraners liv, samtidig 

gav det os flere værktøjer til at håndtere veteranerne. 

Der blev afholdt en pårørende weekend hvor psykologerne fra ATT kom og underviste omkring PTSD, en 

rigtig god weekend og mange har efterspurgt om vi ikke gentager tiltaget. 

Sommerlejren, som vi holdt på Oddersundlejeren, et rigtig godt sted med masser af plads og hygge. En 

sommerlejr der vil blive husket, da TV Horsens lavede et dokumentar om KOP. På sommerlejeren 

præsenterede KOP foreningens nye Fane fra Danmarkssamfundet, som foreningen fik overbragt d. 29.06 

2015 i Bramming. Sommerlejren bød på god underholdning og god forplejning. Kørsel på motorcykel med 

børn og barnlige sjæle. 

Vi var en tur i Giveskud ZOO som var en rigtig god tur, vi var meget heldige med vejret og en guide som var 

rigtig god til at fortælle omkring dyrene i parken. Bagefter var der spisning og så kunne man udforske 

parken på egen hånd.  

2015 var også året hvor KOP fik oprettet samarbejde med ordensmagten i Horsens. Et samarbejde som kan 

gøre vores arbejde lettere i forhold til visse situationer. 

2015 har krævet meget arbejde, da der har været udskiftning i bestyrelsen Jeannette Rahr stoppede af 

personlig årsager og Sune Hoe Nielsen overtog hendes plads, det har medført at fundraiser opgaven er 

tilfaldt formanden, vores kasserer Jette Brandstrup har været sygemeldt fra forenings arbejde det sidste 

året, og det har medført at resten af bestyrelsen har hængt på regnskabet. Og her til sidst har Henning 
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Mildall sygemeldt sig fra forenings arbejdet af personlige årsager.  Dette har lagt et massivt arbejdstryk på 

formanden så det har været en hård periode. Det har været som at have dobbelt arbejdsuge. 

2015 var også året hvor foreningens Naturgruppe blev grundlagt. Det er en gruppe for veteraner, der har 

interesse i at gå på jagt og fiske, samt opholde sig ude i den frie natur. 

2015 var også året hvor Lokalforeningen KOP Horsens havde 5 års fødselsdag, på dagen kom Borgmesteren 

som repræsentant for kommunens veteranpolitik og overbragte Æresmedlemskab til tre personer. 

Harald Frydendal Jensen som er stifter af landsforeningen KOP og stifter af lokalforeningen KOP i Horsens. 

Og hovedmanden bag veteranhjemmene i Fredericia, København og Århus, en der kæmper veteranernes 

sag. 

Henning Sørensen har været med fra begyndelsen i Horsens og er lokalforeningens Fane bærer. 

Knud Fuglsbjerg som har været med fra start og været formand i lokalforeningen KOP Horsens. 

Vi har gennem året afholdt aktiviteter som vi har fået finansieret af Veterancenteret, det betyder også at 

der skal laves detaljeret regnskab, med bilag på hver en brugt øre, og dertil skal der laves en skriftlig 

redegørelse, hvad formålet har været med aktiviteten og om det har været til gavn for veteranen og de 

pårørende. Og alt skal scannes ind og sendes digitalt. 

Lige som sidste år har vi fået bevillinger hjem. Vi har fået 80.000 kr. til sommerlejr 2016. 25.000 kr. til 

opsøgende arbejde, og 40.000 til Uddannelse og PTSD kursus.  

Her i efteråret var Jeg og Harald til servicetjek på veteranpolitikken i Odense arrangeret af Veterancenteret 

og Forsvarsministeriet. Her fik vi mange af vores punkter skrevet ind i referatet. 

Harald i forlængelse af formandens beretning 

Vores forening er Krigsveteraner & pårørende og det er en meget unik forening, da vi er direkte årsag til at 

vi har veteranhjem i Danmark. 

Vi er den eneste forening som tager hele pakken, og vi er den eneste forening der tager alle som har været 

udsendt for den danske stat. 

Vi tager også i mod støtter, som giver deres fritid til at hjælpe og forbedre forholdene for veteraner og 

deres pårørende, de skal støtte op om tiltag og deltage i disse tiltag som kan gavne veteraner og deres 

pårørende. 

For at man som støtter/veteran/pårørende kan bidrage bedst muligt, så er det vigtigt at kunne forstå hvad 

PTSD er og hvad det gør. Det er også vigtigt at forstå at krigs traumatisk stress syndrom ikke kan 

sammenlignes med et trafikuheld, eller at man prøver at sammenligne sine egne symptomer med en 

veterans symptomer. 

Derfor har vi i landsbestyrelsen været på PTSD kurser hvor vi blev undervist i, hvordan vi håndterer en 

veteran med PTSD i udbrud. 
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Landsforeningen har også lavet et weekend kursus for pårørende, hvor man underviste i hvad PTSD er. 

Disse to kurser er to forskellige ting, men begge er meget vigtige. 

Det er fint med debat intern i foreningen, men den skal også holdes intern. 

Er rigtig stolt over, at foreningen har sat sig på størstedelen af veteranpolitikken i Danmark, takket været 

Jon, Per og Harald. 

Er også rigtig stolt over at vores forening nu skyder Danmarks første golf turnering for såret i tjenesten i 

gang og at vi kan risikere at stå med medlemmer i en turnering mod Norge/Sverige osv.  

Er også meget stolt over at se vi har oprettet Danmarks første naturgruppe. Vi har stor opbakning og hvor vi 

ligger stor glæde i at vi har en støtter som virkelig gør en indsats for at kunne være en del af denne gruppe, 

Tak til Sune. 

Også tak til Hejne for at have satset stort på at få denne naturgruppe op at stå. Han sidder nu som den 

ledende figur.  

Tror på at med tiden kommer naturgruppen til at spille en vigtig rolle i dansk veteranpolitik. 

Er stolt af at have set Per være en del af Hærvejsmarchen og at han gennemførte selv med uheld. Vi fik alle 

børn igennem turen i Viborg. Håber at flere vil deltage i 2016. Bare for at være med og få en fed tur. 

Tak til Britta for hendes store indsats i aktivitetsudvalget, det er virkelig imponerende at en person kan 

levere så meget. Det er vigtig at alle ved at Britta laver rigtig meget og skaffer medlemmerne rigtig meget 

for rigtig lidt. 

I gennemsnit har vores medlemmer fået 3000 kr. i gennemsnit ved at deltage i landsforeningens aktiviteter. 

Alene i dag har dem som spiser med, fået en fortjeneste og en dejlig dag med socialt hygge. 

Nogen der gerne vil deltage på landsbestyrelsesmøderne så tag kontakt til landsbestyrelsen. Alle må være 

med, dog kan der personfølsomme sager hvor det kun er bestyrelsen, der behandler sagen. 

Noget der skal arbejdes med i fremtiden er mailsystemet, der skal laves automails. 

Kommentarer til formandens beretning: 

Forslag om mobilepay og swip til foreningen - OBS mobilepay koster penge i gebyrer for foreninger. 

Ros til Harald. 

Beretningen godkendt. 
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4. Kassererens beretning. 

Indtægter i 2015: 32.127,95 kr. 

Udgifter i 2015: 19.956,96 kr. 

Årets overskud er 3.477,59 kr. 

Revideret regnskab kan ses hos kassereren. 

Bemærkninger til regnskabet 

Kontingent skal betales til driftskontoen og ikke på aktivitetskontoen. 

Naturgruppen står på landsforeningens regnskab, fordi gruppen er med til at påvirke Veteranpolitikken i 

hele Danmark. 

Der arbejdes målrettet på at give så meget til vores medlemmer som muligt.  

Pris 100 kr. for hættetrøjer, det kommer på hjemmesiden en gang. 

 

Klokken 11.55 Pause  

Generalforsamlingen genoptaget kl 12.10 

 

Punkt 4 fortsat  

Ingen kommentarer til regneskabet. 

Regnskabet godkendt 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Ægtepar/sammenlevende inklusiv børn under 18 år  100,- kr. 

Enlige inklusiv børn under 18 år på samme bopæl  50,- kr. 

Kontingentet fastholdes - enstemmigt vedtaget. 

 

6. Indkomne forslag 

Forslag fra landsbestyrelsen  

Bestyrelsen reduceres og den går fra 7 til 5 medlemmer. 

Herunder blev følgende punkter stemt om: 

 Fordeling af valgperioder:  
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Lige år 

Formanden vælges 2 år og et bestyrelsesmedlem 2 år og et bestyrelsesmedlem 1 år plus to suppleanter 1 år 

Ulige år 

Næstformand 2 år og et bestyrelsesmedlem 2 år og et bestyrelsesmedlem 1 år plus to suppleanter 1 år 

16 stemmeberettede 

For: 15 

Imod: ingen 

Blanke: 1 

Punktet vedtaget. 

 Ekstern kasserer og ekstern referent, således det ikke er en opgave der udføres af 

landsbestyrelsesmedlemmerne 

Søren foreslår 1. suppleant bliver referent. Efter kommentarer fra generalforsamlingen blev forslaget 

trukket tilbage. 

16 stemmeberettigede. 

For: 13 

Imod: 1 

Blank: 2 

Punktet vedtaget. 

Anden behandling af forslag om 1-årig valgperiode for suppleanter og revisorer 

Punktet enstemmigt vedtaget. 

 

Kl. 13.20 Spisepause  

Generalforsamlingen genoptaget kl.14.15 

 

 Forslag om at der kan laves afstemninger ved hjælp af it teknologi i forhold til § 8 stk. 3 

Søren - forslaget skal streges, det står allerede i §8 stk.2 

Modforslag – Britta: 

Generalforsamlingen opfordrer landsbestyrelsen til at benytte sig af den IT teknologi der er til rådighed for 

at træffe nødvendige beslutninger hurtigt i forbindelse med foreningens arbejde. 

Ved håndsoprækning  

15 stemmeberettigede 

For: 14 
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Imod: 1 

Blanke: igen 

Opfordringen vedtaget. 

Ved håndsoprækning blev forslaget om at reducere bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer enstemmigt 

vedtaget. 

 

7. Valg af formand og næstformand 

Formand Jon Gislason modtager genvalg – Jon Gislason valgt for 2 år 

Næstformand 1 år (i 2017 vælges næstformanden for 2 år) – Harald Jensen valgt for 1 år 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

1 medlem for 2 år – Bestyrelsen indstiller Sune Hoe Nielsen, Sune Hoe Nielsen valgt for 2 år 

1 medlem for 1 år (i 2017 vælges 1 medlem for 2 år) - Bestyrelsen indstiller Per Nielsen, Per Nielsen valgt 

for 1 år 

1 medlem for 1 år - Bestyrelsen indstiller Heidi Denby Nielsen, Heidi Denby Nielsen valgt for 1 år 

 

9. Valg af suppleanter for 1 år 

1. Supplant Hejne Andersen 

2. Supplant Eden Espedes 

 

10. Valg af 2 revisorer for 1 år 

Jimmy Møller og Helle Kjær 

 

11. Eventuelt 

Aktivitetsudvalget: 

Arbejder på PTSD kursus til efteråret. 

Forårslejr arbejdes der på. 

Sommerlejr Søgårdlejren Børkop 16. september 2016 

Helle: 

Ros til aktivitetsudvalget 
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Kai: 

Tak for arbejdet i det forgange år. 

Jon: 

Jette, Jeanett, Henning og Helle I skal have tak for jeres indsat. 

Tak til alle fremmødte og tak for en god og konstruktiv Generalforsamling. 


