
Generalforsamling 
For 

Landsforeningen for Krigsveteraner & Pårørende 
Dagsorden. 

 
04.03.2017 

 
Kl. 11.00 Generalforsamlingen starter 

 
1) Valg af dirigent/ordstyrer. 

Sune Hoe Nielsen 

  

2)    Valg af 1 referent og 2 stemmetællere. 

 Referent Betina Møller Mortensen 

Stemmetællere Harald Jensen og Kaj Kanstrup 

16 stemmeberettiget 

 

3)    Beretning ved formanden. 

 

 Årsberetning 2016. 

Velkommen til Generalforsamlingen. 

Der er sket meget i 2016, i februar fik foreningen invitation til servicetjek af 

veteranpolitikken i Ringsted. Per Nielsen og jeg deltog på mødet som repræsentanter 

for vores forening. Her skulle vi forberede os på det tilsendte oplæg, men da vi kom 

så havde de lavet om på emnet, uden at nogen havde fået besked om det, ikke særligt 

professionelt gjort. Det var tydeligt at der kun var Krigsveteraner & Pårørende der 

tog hele pakken. Efter mødet i Ringsted fik vi at vide af en af Veterancentrets ansatte, 

at vores forening gjorde det eneste rigtige, og det er at tage hele pakken veteraner og 

deres pårørende. 

Sommerens tragiske begivenhed med Lars som dræbte sine forældre, satte gang i en 

lavine af Afghanistan veteraner og pårørende der havde brug for hjælp. Det er tragisk 

at der skal sådan en hændelse til, at veteraner og pårørende begynder at søge hjælp, 

og det har været tryk på telefonen i sommeren og efteråret. Dette gav også mig bevis 



på at veterancenteret psykologkrise hjælp virker. Blev ringet op af en pårørende som 

jeg vurderede havde udviklet sekunder traumatisering, jeg sendte hende videre til 

veterancenteret psykologer, psykologen gav mig ret i min bedømmelse af personen, 

dette var en torsdag, og hun fik tid til visitations samtale til psykolog allerede om 

mandagen, og er kommet i behandling. 

Vi holdt en sommerlejr i Spejderhuset Søborg ved Børkop, vi havde en rigtig god 

sommerlejr. Naturgruppen stod for aktiviteter, der var mulighed for at få god viden 

omkring at leve i skoven og der var muligheder for at skyde med luftgevær, men først 

efter en grundig instruktion omkring sikkerhed for skydevåben. Vi havde vores 

traditionelle rundbold, og bål hygge om aftenen. 

 Vi fik fint besøg af Jørn Christiansen fra Veterancenteret kom som observatør, for at 

se hvordan vi holder sommerlejr. Jørn var meget begejstret for den måde vi holder 

sommerlejr, citat Jørn: ”Det føles som det er en stor familie, der er kanon god 

stemning og super hyggeligt”. Og det er rart at høre fra en ude fra, det er tegn på at vi 

laver et godt arbejde. På sommerlejren havde vi fået Harley Davidson 

motorcykelklubben fra Fredericia til at komme og køre med børn og barnlige sjæle. 

De har gengældt med at inviteret til grillparty her til sommer 2017. 

Vi holdt en PTSD weekend for veteraner og pårørende, da vi mener det er vigtigt, at 

veteraner og deres pårørende bliver bedre klædt på, til at håndtere og forstå hvad 

PTSD er. Planen var at have så mange med som muligt, men i samråd med de to 

psykologer, blev der afgjort at det kun kom et bestemt antal, de mente at det ville 

være bedst for deltagerne, da emnet et komplekst. 

Det var en rigtig god weekend, hvor psykologerne rigtig gik i dybden omkring PTSD. 

For de deltagende børn blev der arrangeret en tur i biografen med spisning, og så en 

fælles hygge aften på Søborg. 

Det var skuffende at der var 5 deltagere som sendte afbud sent fredag aften, og da vi 

var startede på kurset lørdag morgen, ikke nok med at der var handlet mad ind til de 5 



personer, men havde de personer givet besked før, så var der andre der var kommet 

med i deres sted, og det som også er træls at hver plads har kostede mellem 2000-

2500 kr. og det er mange penge. 

20.11.2016 inviterede Folk og sikkerhed til sikkerhedspolitisk konference på 

Christiansborg. Her repræsenterede Sune Hoe Nielsen og Harald Jensen vores 

forening. 

Der var triste nyheder omkring det danske militær, på trods af det store budget de har 

så er det i sørgelig forfatning. 

29.11.2016 Inviterede Veterancenteret til veterankonference i Nyborg.  Her 

repræsenterede Sune Hoe Nielsen og jeg vores forening. 

Her havde vi rige muligheder at pleje vores kontakter med andre foreninger og 

repræsentanter for Veterancenteret. Der var mange gode indlæg på konferencen, som 

vi kan bruge fremadrettet.  

Jeg havde en samtale med Jørn Christiansen fra Veteranstøtten, om et muligt 

samarbejde. Veteranstøtten har også en stor pose penge til aktiviteter.  Vi havde søgt 

53.000 kr. fra Veterancenteret til Lalandia tur, men fik kun 16.000 kr., og det 

kommer vi ikke langt med. Efter samtale med Jørn og formanden for Veteranstøtten 

var de meget interesserede at samarbejde med os, og ville gerne støtte arrangementet 

med penge, vi skulle bare have grønt lys fra Veterancenteret. Og når alle 

beslutningstagerne var i Nyborg så fik jeg clearet det af med det samme. 

I Nyborg fik vi ros fra Veterancenterets leder og andre ansatte fra Veterancenteret og 

Veteranstøtten samt andre foreninger. Det ser jeg som et godt tegn på at vores indsats 

og vores arbejde bliver værdsat af vores samarbejdspartnere. 

Jeg vil takke Veterancenteret og Veteranstøtten for et rigtig godt samarbejde i 2016, 

og ser frem til et fortsat godt samarbejde fremadrettet.  



Til sidst vil jeg sige et stort tak til bestyrelsen for deres store arbejde, og et stort tak til 

alle de frivillige, og stort tak til alle vores medlemmer. 

Kommentarer til Formandens beretning: 

Stor ros til Annamarie for aktivitet på sommerlejr samt Eigil og Sune for gris til 

aftensmad. 

Stor tak til Naturgruppens arbejde. 

Formandens beretning godkendt 

4)    Fremlæggelse af regnskab af kassereren. 
Da kassereren er forhindret i at deltage pga. af arbejde, fremlæggelsen er derfor af 
formanden 
 
Kassebeholdning: 488,50 kr. 
Formanden gennemgik tallene i regnskabet for drift konto 
Indtægter i alt i 2016: 20.317,49 kr. 
Udgifter i alt i 2016: 14.728,65 kr. 
 
Årets overskud: 6.582,15 kr. 
 
Spørgsmål og kommentarer til regnskabet: 
Er der kommet nye medlemmer til foreningen? 
 Medlemstallet ligger stabilt 
Kommentar fra revisor til kørepenge: 
 Kørepenge kan samles sammen og udbetales én gang  
 
 
Satspulje midler kører i særskilt regnskab. Bilag og beretning skal sendes til Social og 
integrationsstyrelsen 
 
Vi har modtaget fra Veterancentret 
86.000 kr. til sommerlejr 
40.000 kr. til PTSD kursus 
16.000 kr. til Lalandia tur 
25.000 kr. til opsøgende arbejde. 
 
Regnskabet enstemmigt godkendt.  
 
5)    Fastsættelse af kontingent. 
Forslag fra formanden - der betales 50 kr. per person, også 50 kr. for børn. I stedet for 
familierabatten. Afstemning ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget. Træder i kraft pr. 
1.1.2018 
 
Modforslag stillet af Helle Kjær - 75 kr. per person, 150 kr. per familie. 



Afstemning modforslag ved håndsoprækning:  
Forslaget nedstemt 
 
Kl. 12.10 pause med spisning 
 
Kl. 13.40 generalforsamlingen genoptaget 
 
6)    Indkomne forslag. 
Ændringsforslag til vedtægterne fra landsbestyrelsen:  

Forslag 1: 

Nuværende tekst: 

§3, stk.2 

Stk. 2 

Udmeldelse. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. 

Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen. 

 

Fremtidig tekst: 

§3, stk. 2 

Stk. 2 

Udmeldelse. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand. 

Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen. 

Motivation for forslaget 

Da kassereren i dag er ekstern, så vil det være mere hensigtsmæssig at medlemmet giver besked direkte til 

formanden, og denne så giver besked videre til kassereren og aktivitetsudvalget. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

Forslag 2: 

§4  

Nuværende tekst: 

Kontingent: 

Landsforeningen fastsætter hvert år på generalforsamlingen kontingent til landsforeningen for det 

efterfølgende år. 

Ægtepar/samlevende, inkl. evt. børn under 18 år   100,- kr. 

Enlige evt. inkl. børn under 18 år   50,- kr. 

Alle børn skal være registreret ved navn. 

Medlemskabet følger kalenderåret 1. januar til 31. december. 

Dog med undtagelse: ved indmeldelse efter 1. december er medlemskabet gældende til 31. december året 

efter. 

Fremtidig tekst: 



Kontingent: 

Alle der er medlem af Krigsveteraner & Pårørende betaler det samme i kontingent. 

Alle medlemmer skal være registreret med: 

Navn 

Adresse 

Fødselsdagsdato 

Evt. telefonnummer 

Evt. e-mailadresse 

Medlemskabet følger kalenderåret 1. januar til 31. december. 

Dog med undtagelse: ved indmeldelse efter 1. december er medlemskabet gældende til 31. december året 

efter. 

Motivation for forslaget: 

I dagsorden for generalforsamlingen er punkt 5 ”Fastsættelse af kontingent”, så derfor behøves det ikke 

være skrevet ind i vedtægterne. Til gengæld er det nu nedskrevet hvilke informationer foreningen skal 

bruge i forbindelse med indmeldelse og medlemskab. 

Modforslag stillet af Helle Kjær: 

Landsforeningen fastsætter hvert år på generalforsamlingen kontingent til landsforeningen for det 

efterfølgende år. 

Alle der er medlem af Krigsveteraner & pårørende betaler det samme i kontingent, per person kr. 50. 

Alle medlemmer skal være registreret med: 

Navn 

Adresse 

Fødselsdagsdato 

Evt. telefonnummer 

Evt. e-mailadresse 

Medlemskabet følger kalenderåret 1. januar til 31. december. 

Dog med undtagelse: ved indmeldelse efter 1. december er medlemskabet gældende til 31. december året 

efter. 

Modforslaget nedstemt 

Modforslag ved Britta Nielsen: 

Landsforeningen fastsætter hvert år på generalforeningen kontingent til landsforeningen for det 

efterfølgende år. 

Alle der er medlem af Krigsveteraner & Pårørende betaler det samme i kontingent. 

Alle medlemmer skal være registreret med: 

Navn 

Adresse 

Fødselsdagsdato 

Evt. telefonnummer 

Evt. e-mailadresse 

Medlemskabet følger kalenderåret 1. januar til 31. december. 



Dog med undtagelse: ved indmeldelse efter 1. december er medlemskabet gældende til 31. december året 

efter. 

Modforslaget enstemmigt vedtaget 

Oprindelig forslag bortfaller 

Forslag 3: 

§6 

Nuværende tekst: 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1)    Valg af dirigent/ordstyrer. 

2)    Valg af 1 referent og 2 stemmetællere. 

3)    Beretning ved formanden. 

4)    Kassererens beretning. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. 

5)    Fastsættelse af kontingent. 

6)    Indkomne forslag. 

7)    Valg af formand subsidiært kasserer jf. § 7, stk 2. 

8)    Valg af yderlig 2 subsidiært 3 hovedbestyrelsesmedlemmer jf. § 7, stk2. 

9)    Valg af 2 suppleanter (foreslået teksttilføjelse og 1.gangs vedtaget ”for en 1-årig periode”). 

10)  Valg af 2 revisorer (foreslået teksttilføjelse og 1.gangs vedtaget ”for en 1-årig periode”). 

11)  Eventuelt. 

Fremtidige tekst: 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1)    Valg af dirigent/ordstyrer. 

2)    Valg af 1 referent og 2 stemmetællere. 

3)    Beretning ved formanden. 

4)    Kassererens beretning. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. 

5)    Fastsættelse af kontingent. 

6)    Indkomne forslag. 

7)    Valg af formand jf. § 7, stk 2. 

8)    Valg af yderlig 2 subsidiært 3 hovedbestyrelsesmedlemmer jf. § 7, stk2. 

9)    Valg af 2 suppleanter (foreslået teksttilføjelse og 1.gangs vedtaget ”for en 1-årig periode”). 

10)  Valg af 2 revisorer (foreslået teksttilføjelse og 1.gangs vedtaget ”for en 1-årig periode”). 

11)  Eventuelt. 

Motivation: 

Da der ikke fortages valg af kassereren mere til foreningen, er det ikke nødvendig at det er skrevet ind i 

dagsorden mere. 

Modforslag stillet af Helle Kjær: 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1)    Valg af dirigent/ordstyrer. 

2)    Valg af 1 referent og 2 stemmetællere. 

3)    Beretning ved formanden. 

4)    Kassererens beretning. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. 



5)    Fastsættelse af kontingent. 

6)    Indkomne forslag. 

7)    Valg af formand subsidiær næstformand jf. § 7, stk 2. 

8)    Valg af yderlig 2 subsidiært 3 hovedbestyrelsesmedlemmer jf. § 7, stk2. 

9)    Valg af 2 suppleanter (foreslået teksttilføjelse og 1.gangs vedtaget ”for en 1-årig periode”). 

10)  Valg af 2 revisorer (foreslået teksttilføjelse og 1.gangs vedtaget ”for en 1-årig periode”). 

11)  Eventuelt. 

Modforslaget nedstemt 

Modforslag fra Britta Lindhøj: 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1)    Valg af dirigent/ordstyrer. 

2)    Valg af 1 referent og 2 stemmetællere. 

3)    Beretning ved formanden. 

4)    Kassererens beretning. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. 

5)    Fastsættelse af kontingent. 

6)    Indkomne forslag. 

7)    Valg til bestyrelsen, jf. § 7, stk 2. 

8)    Valg af 2 revisorer for en 1-årig periode. 

9)    Eventuelt. 

Enstemmigt vedtaget 

Opfordring til at der på Generalforsamlingen ligger de trykte gældende forslag 

Samt at indkomne forslag sendes ud inden selve generalforsamlingen. 

Forslag 4: 

§8 stk.1 

Nuværende tekst: 

Stk. 1 

Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand og kasserer, der vælges på generalforsamlingerne. 

Fremtidig tekst: 

Stk. 1 

Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand og næstformand, der vælges på generalforsamlingerne.  

 

Motivation: 

Formand og næstformand vælges på generalforsamlingen, mens kassereren er ekstern og skal derved ikke vælges på 

generalforsamlingen. 

Enstemmigt vedtaget 

Forslag 5: 
 



§13 
Nuværende tekst 
 
§ 13 
Vedtægtsændringer: 
Stk. 1 
Vedtægtsændringer fremsat af hovedbestyrelsen skal vedtages på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. 
Stk. 2 
Fremsatte ændringsforslag udenom bestyrelsen kræver 2/3 flertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. 

Fremtidig tekst 

§13  

Vedtægtsændringer: 

Stk. 1 

Indkommende forslag til vedtægtsændringer fremsat af et eller flere medlemmer eller fra bestyrelsen skal vedtages på 

generalforsamlingen ved almindeligt flertal. 

Stk. 2 

Udgår. 

 

Motivation: 

Den demokratiske proces tager for lang tid, hvis man skal bruge 2 generalforsamlinger på at får ændringer igennem.  

Vedtaget med 14 stemmer for, 1 blank, ingen imod 

  

7)    Valg af Næstformand for 2 år. På valg Sune Hoe Nielsen. 

Sune Hoe Nielsen valgt for 2 år  

  

8)    Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. På valg Per Nielsen.  

Heidi Denby Nielsen valgt for 2 år 

  

9)    Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. På valg Heidi Denby Nielsen. 

Line Jensen valgt for 1 år 

  

10)  Valg af 2 suppleanter 1 år. På valg Eden Espedes modtager genvalg. 

1.suppleant Eden Espedes  

2. suppleant Harald Jensen 

  

11)  Valg af 2 revisorer for 1 år På valg. Jimmy Møller og Helle Kjær. 

Jimmy Møller 

Helle Kjær  

12)  Eventuelt. 



Merete Kanstrup: Tillykke til børnene der fik medaljer, Dejlig oplevelse på sommerlejr, Skuffet 

over ikke at blive indbudt til PTSD kursus. 

Opfordring fra generalforsamlingen til at oprette ventelister ved kursus og arrangementer ved 

begrænset antal. 

Britta Nielsen: Hvad skal vi med værestedet i Horsens? 

Der opfordres til dialog mellem Lokalforeningens bestyrelse, Landsforeningen og Naturgruppen 

om stedet. 

Opfordring til at alle medlemmer af Krigsveteraner og pårørende kommer til generalforsamling, 

det er her man kan påvirke foreningen. 

Helle Kjær: Opfordring til reklame/skriv for foreningen til de raske veteraner - også til dem der 

ikke kommer fra forsvaret. 

Jon Gislason: Familien og veteranen hænger sammen. -  Hvis du vil hjælpe veteranen skal du 

hjælpe familien - hvis du vil hjælpe familien skal du hjælpe veteranen. 

Tk til Per Nielsen for godt arbejde i bestyrelsen. 

Britta Lindhøj: det er fuldt booket til Lalandia turen. Der arbejdes på et besøg hos Harley Davidson 

Klubben, Sommerlejren er den 8.-10. september i 2017. Næste år har foreningen 10 års jubilæum. 

Generalforsamlingen afsluttet kl.  15.50  

Tak for god ro og orden. 

 

 

Således opfattet den 4. marts 2017 

 

Betina Møller Mortensen, referent  Sune Hoe Nielsen, ordstyrer 


