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Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling tirsdag d. 19. 
februar 2019 
 
Vi har i bestyrelsen efterhånden vænnet os til foreningens nye navn, Danmarks Veteraner 
Midtjylland. De Blå Baretter dukker af og til op og det gør ikke noget. Det er en del af vores 

historie. 
Vi har i år haft en omrokering i bestyrelsen. Baggrunden for dette var, at den på sidste års 

generalforsamling, genvalgte formand for en 2-årig periode, Per Ole Overgaard, på et 
bestyrelsesmøde den 23. maj meddelte at han trak sig fra formandsposten.  
Per Ole Overgaard havde på det netop afholdte repræsentantskabsmøde i Karup, genfremsat 

Midtjyllands forslag bl. a. til større kontingent andel til lokalforeningerne og dækkede 
transportudgifter til f.eks. Peacekeepers Day på Kastellet. På ERFA mødet på Mors forud for 

repræsentantskabsmødet blev det ført til referat at kassereren i Landsforeningen på 
repræsentantskabsmødet ville fremlægge en fordelingsoversigt af kontingent indbetaling 
lokalforeninger og Landsforening imellem. Det blev forgæves efterlyst på 

repræsentantskabsmødet.  
Hertil manglende gennemsigtighed i hovedforeningens økonomi og fordeling af 

kontingentindbetalings midler og Veteranstøtte midler gjorde, at Per Ole Overgaard ikke følte 
at hovedbestyrelsen ønskede et reelt og synligt samarbejde med lokalforeningen. Dette 
sammenholdt med ønsket om mere tid sammen med familien gjorde at Per Ole Overgaard 

besluttede at trække sig som formand.  
Gode råd var dyre – skulle vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at vælge en 

ny formand eller kunne vi løse problemet på anden vis. Der var ingen af de valgte 
bestyrelsesmedlemmer der ønskede at overtage formandsposten, men der blev peget på 
undertegnede som var valgt som suppleant. Jeg takkede for tilliden og meddelte at jeg ville 

forsøge at løse opgaven som konstitueret formand frem til næste generalforsamling og det er 
så den vi er nået til i dag og jeg takker hermed af som konstitueret formand. 

Der skal så vælges en ny formand for 1 år i første omgang for at følge den kronologiske 
orden med 2 årige valgperioder. Dette vender vi tilbage til senere. 

 
Vi er herved årsskiftet 160 medlemmer af lokalforeningen. Vi har måttet sige farvel til 4 
veteraner som ikke er blandt os mere. Der er 12 som har valgt ikke at forny deres 

medlemskab. De 5 af dem dog med en fornyet chance i 2019. Herudover har vi 8 medlemmer 
som i 2018 har haft gratis medlemskab (1. år) og vi må så håbe at de ”hænger ved” i 2019. 

Lokalforeningens økonomi afhænger af vores medlemstal. 
 
 

http://www.midtjylland.danmarksveteraner.dk/
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Bowling kører stabilt og med et stigende fremmøde godt ledet af Hugo Bæk og Jørgen 
Damsgaard. Der blev holdt sommerafslutning d. 30. maj. Vinderne hos damerne blev Bodil 

Hesselbjerg og hos herrerne blev det Hugo Bæk.  
Den 17. marts var bowlingspillerne til DM i Odense hvor de nærmest gjorde rent bord. 
Vinderne for par blev hhv. Jørgen Damsgaard/Vagn Thomsen og Bodil Hesselbjerg/Anne 

Thuesen. Individuelt vandt Bodil Hesselbjerg hos damerne og hos herrerne vandt Jørgen 
Damsgaard.  

I september startede bowling sæsonen op igen og kører for fuld damp i hhv. Ebeltoft, 
Silkeborg, Hammel og Odder. Interesserede kan kontakte Hugo Bæk eller Jørgen Damsgaard 
for nærmere oplysninger. Foreløbige datoer i 2019 er 23/2 – 23/3 – 27/4 – 1/6. 

 
Skydning i Lyseng fortsatte også i foråret med skydeafslutning d. 5. april. Det blev dog ikke 

til nogen præmier i år, men skytterne fortsætter fortrøstningsfuldt i denne sæson frem mod 
afslutningen d. 3. april 2019. Interesserede kan kontakte Niels Ole Piil. 
Den 23. september var skytterne til den årlige soldaterforenings skydning ved Ebeltoft 

Marineforening som vi hvert år bliver inviteret til. Det blev igen til en hyggelig dag i 
Marineforeningens flotte rammer. 

Den 6. oktober deltog et antal skytter i DM Veteranskydning i Herning. Det er et godt 
arrangement hvor man både skal skyde 50 meter riffel, 15 meter riffel og 25 meter pistol. 

Skytterne havde en hyggelig dag og det hjalp også lidt at det for første gang lykkedes at 
hjemtage et par præmier. 
 

10. marts afholdtes ERFA møde på Mors. Per Ole Overgaard, Palle Stausholm og Lars 
Nedergaard deltog i mødet. En stor del af disse ERFA møder går med orientering fra 

Lokalforeningerne om afholdte og planlagte aktiviteter. Der blev opfordret til at 
lokalforeningerne overholder aftale om at indsende aktivitetsoversigt forud for mødet så man 
undgår at bruge tid på alle foreningernes aktiviteter som i øvrigt kan læses på de pågældenes 

hjemmesider. Landsformanden orienterede om Landsforeningens aktiviteter herunder 
repræsentantskabs mødet i Karup samt Landsforeningens jubilæum d. 26. oktober i 

Fredericia. Blåt ID-kort er ikke længere gyldig adgangskort til Forsvarets etablissementer. Der 
arbejdes på noget nyt, men indtil videre kræves navn og fødselsdato oplyst senest 8 dage 
forud for ankomst. Midtjylland efterlyste møder for Veteranstøttens kontaktmænd samt - 

indsigt i fordelingen af kontingentbeløbet mellem LF og Landsforeningen. LFM vil bede 
landskassereren om en redegørelse. - Ændring i fordeling af betaling til ”Baretten” fra 50/50 

- Ønskede tilskud til overværelse af Peacekeepers Day på Kastellet.    
. 
12. april deltog vi ved Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers repræsentantskabsmøde. Da 

man ikke længere har lokale i Kovnogade p.g.a. huslejestigning, men benytter Grimhøjvej 
fremadrettet, blev kontingentet nedsat til 5,- kr. pr. medlem. Der var forslag om at flytte 

”Lyseng skydningen”, men det blev forkastet. Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger kan i 
2020 fejre 100 års jubilæum. 

http://www.midtjylland.danmarksveteraner.dk/
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20. – 21. april deltog formand, kasserer og sekretær til Landsforeningens årlige 
repræsentantskabsmøde i Karup. Nye og gode ideer har størst chance for 

at opnå støtte fra Veterancenteret. Der var en generel opfordring til at lade kreativiteten 
blomstre. Der var debat om begrænsninger i lokalforeningernes indlæg i ”Baretten”. 
Redaktøren opfordrede til at indsende det man har. Efterfølgende kan der være en dialog om 

at skære bidraget til. Der var forslag om ændring af Veterankortet så det blev tilpasset 
international brug. Der var ligeledes debat om sikring af personlige oplysninger i relation til 

Persondataloven. Lai Sørensen, Midtjylland vil indsende forslag til Landsforeningen. 
Det er bemærkelsesværdigt at der i referatet fra mødet, ikke fremgår noget om den debat 
om økonomi som blev fremført fra Midtjyllands side. 

4. maj deltog vi med fanen på Skæring Hede i anledning af Danmarks Befrielse. 
9. maj deltog vi med fanen til Søværnets Dag i Ebeltoft. 

26. maj deltog vi med fanen på Kgs. Nytorv i København i anledning af Kronprinsens 50 års 
fødselsdag. 
29. maj deltog vi med fanen til Peacekeepers Day på Kastellet i København. 

15. juni deltog vi med fanen til Valdemarsdag i Aarhus. 
22. august havde vi arrangeret udflugt til Tirpitz museet ved Blåvand og besøg ved 

mindestenen i Oksbøllejren. Der deltog 37 veteraner i udflugten og jeg er sikker på at alle 
havde en rigtig god dag. Vi vil forsøge at finde et andet udflugtsmål, hvis økonomien tillader 

det. 
3. september deltog vi med fanen ved HM Dronningens besøg i Silkeborg. 
5. september, den nationale flagdag, vi deltog med fanen i Skanderborg, Aarhus, Ebeltoft og 

ved Veteranhjem Aarhus. Derudover lagde vi blomster på de 4 kendte soldatergravsteder i 
lokalforeningens område. 

14. – 15. september afholdtes formandsmøde på Sjællands Odde. Jeg deltog i mødet hvor 
der i forvejen var anmodet om lokalforeningernes holdning til ”hjerteblod/ikke hjerteblod”. 
Oplægget var nok ikke helt præcist, for det var Landsforeningens ønske at man besluttede 

hvilke årlige arrangementer/parader, der var de vigtigste. Der blev gennemført gruppearbejde 
i 2 omgange. Konklusionen på begge gruppearbejder var, at det der gøres i dag, var der bred 

enighed om. Det vil sige man vil fokusere på Nato-dag d. 4. april, Peacekeepers Day d. 29. 
maj, Flagdag d. 5. september, Jubilarstævne i september, FN dag d. 24. oktober og Danmarks 
Veteraners Mindedag d. 20. december. 

Det blev drøftet, om Sommerstævnet og Eurotræf kunne slås sammen. Det blev besluttet, at 
den LKF, der bød ind på opgaven om at arrangere Sommerstævne skulle drøfte dette videre 

med LKF Limfjorden. 
Værdien af ERFA-møder blev drøftet. Det er her op til de enkelte LKF at vurdere behovet. 
Der blev orienteret om det kommende jubilæum i Fredericia, 26. oktober 2018. 

Der blev ligeledes orienteret om persondataloven i forhold til lokalforeningernes hjemmesider 
og opbevaring af medlems data generelt. 

 

http://www.midtjylland.danmarksveteraner.dk/
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22. september afholdtes ERFA møde i Aalborg. Her deltog Niels Ole Piil og Per Ole 
Overgaard. Der blev orienteret om formandsmødet, Jubilæumsdagen i Fredericia, fællesmøde 

for Veterancaféer, Mindelunden ved Rindsholm Kro hvor ejerparret har varslet retræte. Der 
blev fra deltagerne i ERFA-mødet igen fremsat ønske om på Repræsentantskabsmødet 2019 
at få oplysning om typer af tilskud og givet til hvem i regnskabsåret 2018 fra Danmarks 

Veteraner og Veteranstøtten. Ønsket tages med til landsformanden og HB. 
24. oktober deltog vi til FN-dagens fejring på Rindsholm Kro. 

26. oktober fejrede Landsforeningen 50 års jubilæum i Fredericia. Vi deltog med fanen og 
ca. 20 veteraner fra Midtjylland. Under paraden blev der bl.a. overrakt fortjenstmedaljer til 
Per Hjortshøj, Jørgen Damsgaard, Leif Jensen og Per Ole Overgaard. 

11. november deltog vi med fanen i anledning af 100 året for afslutningen på 1. verdenskrig 
ved monumentet i Mindeparken, Aarhus. Efterfølgende deltog vi ved receptionen med HM 

Dronningen på Café Herman i Friheden. 
2. december deltog vi med fanen ved markeringen af 75 året for henrettelsen af 5 
modstandsfolk på Skæring Hede i 1943. 

5. december afholdt foreningen det årlige og velbesøgte jule-bankospil for ca. 70 fremmødte 
veteraner. I pausen blev der serveret gløgg og æbleskiver. En stor tak til alle sponsorer af 

gaver. 
En stor tak til de personer der har givet møde til alle ovenstående arrangementer. 

 
Kommende begivenhed: 
Den 26. marts 2019 kan lokalforening Midtjylland fejre 50 års jubilæum. Vi har længe 

diskuteret hvorledes denne begivenhed skulle markeres og med hvilke midler. 
 

Nu ligger det fast at vi afholder reception tirsdag d. 26. marts 2019, kl. 11.00 – 14.00 
på Hotel Årslev Kro, dels for indbudte gæster og samarbejdspartnere, dels for 
lokalforeningens medlemmer som alle er velkomne. 

 
Derudover afholder vi en decideret jubilæums fest for foreningens medlemmer med damer, 

fredag d. 29. marts 2019, kl. 18.00, ligeledes på Hotel Årslev Kro, hvor vi håber rigtig 
mange af jer vil deltage. 
Der vil være en velkomstdrink, herefter en 3 retters menu incl. 1 glas hvidvin til forret og 1 

glas rødvin til hovedretten, kaffe og småkager. Dette fås for 150,- kr. pr. person. 
Buslinie 11 og 113 kører lige til døren. 

Overnatning kan tilbydes til hhv. 550/650 kr. ved henvendelse direkte til Kroen. 
Tilmelding til Jørgen Damsgaard eller Niels Ole Piil. 
 

På bestyrelsens vegne 
 

Palle Stausholm 
konstitueret formand 

http://www.midtjylland.danmarksveteraner.dk/

