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Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling onsdag d. 
26. marts 2020. 
 
Endnu et år gået, det første år med ny formand samt andre udskiftninger i bestyrelsen efter sidste års 
generalforsamling. Vi har fået en god bestyrelse med et glimrende samarbejde, hvor vi supplerer hinanden godt. Det 
vil jeg personligt gerne takke den øvrige bestyrelse for. 
 
Der har som sædvanligt været lidt afgang og tilgang af medlemmer i løbet af året. Vi er i dag 169 medlemmer, hvilket 
er en netto tilgang på 9 medlemmer i forhold til generalforsamlingen sidste år. 
 
Jubilæum 
Årets første og største begivenhed må siges at være foreningens 50 års jubilæum.  
Vi havde været i gang længe med overvejelserne til afviklingen af begivenheden. Det endte som bekendt med en 
reception på jubilæumsdagen d. 26. marts på Årslev Kro. Vi var omkring 70 personer med gæster fra nær og fjern 
med pæne taler og flotte gaver. Alt forløb perfekt og det var en rigtig god dag. 
Som opfølgning afholdte vi jubilæumsfest fredag d. 30. marts, ligeledes på Årslev Kro. Her deltog vi ca. 45 incl. 
ægtefæller bl.a. en af grundlæggerne af De Blå Baretter, Torben Alstrup-Nielsen med frue. Formanden benyttede 
denne festlige aften til at overække Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i Bronze til John Vedholm, Hugo Bæk og 
Jens Hou for deres mangeårige indsats for foreningen. Senere på aftenen blev en overrasket formand også tildelt 
denne fornemme anerkendelse. 
 
Bowling 
Bowlingarrangementerne kører rigtig godt med Hugo Bæk som tovholder og med flere medhjælpere. 
Arrangementerne forgår på skiftende baner i lokalområdet. Der har været 4 arrangementer i foråret, med den sidste 
som sommerafslutning d. 19. juni i Silkeborg. Nr. 1-2 og 3 hos damerne blev Bodil Hesselbjerg, Ilse Bæk og Anne 
Thuesen. Hos herrerne blev det Richard Hesselbjerg, Jørgen Clausen og Hugo Bæk. Der blev også tid til at 8 spillere 
deltog i DM i Odense d. 9. marts med flotte placeringer.  I efteråret har der været 3 arrangementer. Der deltager knap 
20 spillere pr. gang, hvilket må siges at være en fornem tilslutning. De bowler en times tid og hygger sig efterfølgende 
med god mad og drikke. En stor tak til Hugo Bæk for at varetage denne vigtige aktivitet. 
 
Skydning 
Turneringen på 15 meter banen på Lyseng Idrætscenter løber fra september til april. I 2019 var sidste skydning d. 6. 
marts og afslutningen blev holdt d. 3. april. Her opnåede vores 2. hold en fornem 2. plads i turneringen og fik 
overrakt et flot sølvfad. Holdet bestod af Sv. Aa. Jensen, Leif Jensen, Bent Riis, Egon Brülle og Niels Ole Piil. Tillykke til 
vinderne. Sæsonen startede igen i september med 4 skydninger i efteråret. Der har været 2 gange i år og der mangler 
så kun en skydning inden afslutningen d. 23. april. Der deltager ca. 10 skytter i turneringen, men der er plads til 
mange flere. Den 22. september havde Ebeltoft Marineforening inviteret til den årlige soldaterforeningsskydning. Der 
deltog 6 af vores skytter til dette arrangement, der som altid er en utrolig hyggelig dag i Marineforeningens flotte 
rammer. En stor tak til Ole Piil for at være tovholder for skytterne. 
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Peacekeepers Day 
 
Vi var blevet tildelt et beløb fra VeteranCenteret i forbindelse med vores jubilæum. Beløbet var øremærket til en 
bustur til Peacekeepers Day på Kastellet i København d. 29. maj. Vi havde bestilt en bus og kørte fra Aarhus kl. 05.30 
og samlede et par af Østjyderne op i Horsens. Vi deltog i alt 27 veteraner og ægtefæller i turen. Ved paraden på 
Kastellet, hvor vi deltog med fanen, fik Per Hjortshøj og Anders Bang 60 års tegn for missionen i Gaza og Hugo Bæk 50 
års tegn for missionen på Cypern. Efter overrækkelse af missionstegn blev Niels Carlsen kaldt frem og fik tildelt 
Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i Bronze af Landsformanden. På hjemturen gjorde vi holdt på Aarup Kro på 
Fyn og indtog aftensmaden. Det blev en lang dag, men alle var enige i at det var en super god tur. 
 
ERFA-møder 
Der er afholdt 2 ERFA-Vest møder i årets løb.  
D. 9. marts mødtes vi med de andre lokalforeninger fra Jylland/Fyn området, i Holstebro med Nordvest som vært. 
Fra Midtjylland deltog Leif Jensen og Palle Stausholm. 
D. 24. august blev mødet afholdt ved lokalforening Sønderjylland. Her deltog Niels Ole Piil og Niels Carlsen. 
Det er et godt forum til at udveksle erfaringer og tiltag i de andre lokalforeninger, som vi hver især kan lære af og 
måske udnytte. 
 
Repræsentantskabsmøde 
Det årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt d. 26. og 27. april, som sædvanligt på Flyvestation Karup. 
Formanden, kassereren og den på generalforsamlingen valgte, Per-Ole Overgaard deltog. 
Landsformanden fremhævede i bestyrelsens beretning bl. a. det store arbejde der bliver udført i de 22 
lokalforeninger samt at hovedbestyrelsen er opsøgende over for relevante foreninger, myndigheder og 
ressourcepersoner af enhver art, som kan understøtte arbejdet med veteransagen. Så får vi den indflydelse og 
respekt, som vi fortjener. Landsformanden gennemgik i øvrigt det uhyre omfattende antal møder som bestyrelsen 
deltager i, både lokalt og i udlandet, med det formål at promovere Danmarks Veteraner som Danmarks vigtigste 
veteranorganisation, der samler alle missioner. 
På repræsentantskabsmødet fik vi også overrakt et fornemt våbenskjold i anledning af lokalforeningens jubilæum. 
Derudover modtog vi 2. præmien i Landsskydningskonkurrencen samt nogle manglende faneplader til 
lokalforeningens fane. 
 
Lørdag d. 4. maj 
Danmarks Befrielse blev markeret på Skæring Hede og vi deltog som sædvanligt med fanen. Arrangementet 
gennemføres af Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger i samarbejde med FSK i Brabrand, der som et forsøg i år, 
medbragte kaffe og kage til alle deltagerne. Det var en pæn succes. 
 
Valdemarsdag 
Dagen blev for første gang afholdt d. 14. juni i Aarhus. Vi deltog i faneoptoget gennem byen til afslutningen på 
Rådhuset med uddeling af nye flag og faner. 
Årsagen til flytning af dagen var, at Danmarkssamfundet havde arrangeret fælles bustur den 15. juni til det store 
arrangement i København i anledningen af Dannebrogs 800 års jubilæum. Vi fik ved den lejlighed et 800 års fanebånd 
til lokalforeningens fane. 
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Flagdag 
Den 5. september var dagen kommet til årets flagdag. Vi startede dagen kl.08.00 på Skanderborg Rådhus med den 
ene af vores faner og hvor der var mødt rigtig mange veteraner op til morgenkaffe. Efter dette hastede vi videre til 
Mindeparken i Aarhus og nåede fane indmarchen før Grev Ingolf og Grevinde Sussi ankom. Sammen med andre 
deltagere, lagde vi en krans ved mindestenen. Efterfølgende var der reception på Café Herman i Tivoli Friheden. 
Receptionen er et tilløbsstykke og her deltog der også et stort antal veteraner. 
Efter receptionen var det tid at få hentet buketter ved blomsterhandleren som efterfølgende blev lagt på de 4 kendte 
gravsteder for faldne veteraner i vores område. 
Efter dette var klaret blev den nye fane transporteret til arrangementet i Silkeborg og den gamle fane og FN-fanen til 
arrangementet i Ebeltoft. 
Det er en lang dag for foreningens fanebærere og fanevagter samt den øvrige bestyrelse. 
 
Jubilarstævne 
Årets veteran- og jubilarstævne var henlagt til Garderhusarkasernen i Slagelse den 13. og 14. september. Formanden 
deltog, da der i forlængelse af stævnet, blev afholdt formandsmøde. Udover formanden, deltog en enkelt veteran fra 
Grenå, som de eneste fra Midtjylland i et ellers meget velbesøgt stævne. Årsagen var måske at der samtidigt var 
forældredag for de værnepligtige på Antvorskov kaserne. I alt deltog vel omkring 100 veteraner, fortrinsvis fra de 
sjællandske lokalforeninger,  i stævnet som Landsforeningens faneansvarlige, Torkil Skøt havde kommandoen over 
ved indmarch på eksercerpladsen. Her deltog også en afdeling af Garderhusarernes heste-esdragon, hvilket var et 
smukt syn. Efter paraden var der lejlighed til et besøg på garageområdet, hvor alt materiel var udstillet. 
 
Formandsmøde 
Mødet blev afholdt i forlængelse af jubilarstævnet d. 14. september.  Mødet startede med en orientering fra  
Cand.merc.jur. Lotte Wagner, Liv & Lov Aps, vedr. Landsforeningens § 8 godkendelse til at modtage donationer og evt. 
arv. Dette vil vi orienterede mere om under ”Eventuelt” på dagsordenen. 
Landsformanden håber på et kommende møde med den nye Forsvarsminister, som har udtalt, at veteransagen har 
prioritet nr. 2 på hendes skrivebord.  
Landsforeningen har fokus på at arrangere aktiviteter hvor veteraner anerkendes for det de har gjort for Danmark. 
Som f.eks. NATO-dag, Peacekeepers Day og FN-dag. 
H.K.H. Prins Joachim har sendt tak for gave og faneborg i anledningen af hans 50 års fødselsdag. 
Der kom en opfordring til lokalforeningerne om en dialog med de kommuner der endnu ikke har oprettet 
veteranpolitik eller ansat en veteran-koordinator. 
Der var en opfordring fra Thy-Mors-Salling til at gøre os mere synlige i lokalområdet. 
Nordvest havde et ønske om, at Peacekeepers Day også i højere udstrækning bliver markeret i det jyske og ikke kun 
ved en parade på Kastellet. Landsforeningen vil undersøge muligheden for at afholde en parade f.eks. i Holstebro. 
Hele referatet kan læses på Landsforeningens hjemmeside eller man kan henvende sig til bestyrelsen og få det 
tilsendt på mail. 
 
FN-dagen 
Den 24. oktober deltog et pænt antal veteraner fra Midtjylland i FN-dagen på Rindsholm Kro. Vi mødtes med alle de 
andre i Mindelunden ved kroen og havde medbragt fanen. Der blev lagt kranse ved Peacekeeper mindestenen af 
Viborg og Midtjylland. 
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Efter seancen i mindelunden gik alle ind på kroen hvor Hanne og Frode serverede forloren hare m/hvide kartofler, 
vildsauce og tyttebær, efterfulgt af kaffe med æblekage. Under spisningen og det sociale samvær, blev der overrakt 
FN- fredsprismedaljer til Søren Madsen, Jesper Kønig Wilms og Leif Jensen. 
Vi havde modtaget 1500,- kr. fra VeteranCenteret, så egenbetalingen blev holdt på et meget lavt niveau. 
 
2. december.  
Mindehøjtidelighed på Skæring Hede i anledning af de 5 modstandsfolk der blev henrettet af Gestapo på stedet d. 2. 
december 1943. Der blev lagt buketter ved de 5 egetræer samt kranse ved mindestenen af Forsvaret, 
Hjemmeværnet, Aarhus Byråd samt Danmarks Veteraner, Midtjylland. 
 
4. december.  
Årets traditionsrige julebanko blev afholdt på Grimhøjvej. Vi var ca. 70 veteraner samt pårørende. Vi startede med 
lotteri hvor der var 10 spil med 10 gevinster i hver. Derefter 10 spil banko med ænder som gevinster. I pausen blev 
der serveret gløgg og æbleskiver og vi fortsatte med endnu 10 bankospil + et par ekstra til slut. En god aften der 
forløb perfekt, dog blev vi lidt sent færdige. 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Palle Stausholm 
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