
16. september 2018 

Beslutningsreferat fra Formandsmødet   
den 14. og 15. september 2018, på Gniben 

Det årlige Formandsmøde jf. Landsforeningens vedtægter § 8.: 

1. Velkomst (Formanden) 

Formanden (FM) bød de 12 deltagende lokalforeninger velkommen (se bilag 1). Webma-
steren gennemgik herefter de praktiske forhold omkring afviklingen af mødet. 

2. Hjerteblod og organisationsudvikling (Næstformanden) 

Næstformanden gennemgik processen omkring foreningens videreudvikling jf. bilag 2. 
Der henvises i denne forbindelse til slide 2 i bilag 2, der beskriver selve arbejdsgangen 
for at nå frem til en AKOS 2019. 

Der blev gennemført gruppearbejde i 2 omgange. I det første skulle beskrives hvad er 
hjerteblod, og hvad er tradition, og i det andet gruppearbejde skulle beskrives hvad skal 
Landsforeningen gøre? og hvad bør lokalforeningerne (LKF) gøre? 

Konklusionen på begge gruppearbejder var, at det der gøres i dag, var der bred enighed 
om. 

Af nye tiltag blev deltagelse ved Folkemødet på Bornholm diskuteret. Der var dog bred 
enighed om, at dette indtil videre skulle ”sparkes til hjørne”. 

Det blev drøftet, om Sommerstævnet og Eurotræf kunne slås sammen. Det blev beslut-
tet, at den LKF, der bød ind på opgaven om at arrangere Sommerstævne skulle drøfte 
dette videre med LKF Ålborg. Den LKF, der påtager sig opgaven med at afholde som-
merstævnet, vil få tildelt 10.000,- kr. fra LF. 

Værdien af ERFA-møder blev drøftet. Det er her op til de enkelte LKF at vurdere beho-
vet. 

Danmarks Veteraner 
Protektor H.K.H. Prins Joachim
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Endelig blev, under dette punkt, gennemgået mulighederne for at få tilskud. Der henvi-
ses her til slide 9 i bilag 2. Hvis en LKF vil være andet og mere end en soldaterforening 
(gul), kan LKF søge om midler i de forskellige blå søjler. Det skal dog her understreges, 
at tildelte midler til et arrangement, fra de blå søjler, skal være åbent for alle. 

3. PR virksomhed 

Per Amnitzbøl gennemgik de muligheder LKF havde for at forbedre sin PR-virksomhed, 
og der henvises til bilag 3. 

4. Formandens time  

Følgende blev nævnt: 

- Niels Ulrik gennemgik Gnibens historie 

- Klaus Erik Niebuhrs sang, fra Flagdagen i Viborg Domkirke, blev afspillet. 

- 14. og 15. november er der et fællesmøde i Karup for Veterancafeer. 

- Der er behov for kustoder til det nye INFO-center på Kastellet. 

- Der var kommet en henvendelse fra LKF København, der drejede sig om, 
hvor en PTSD ramt skulle henvende sig, når denne blev afvist af de for-
skellige instanser. Det er blevet foreslået Veterancentret, at der afholdes et 
Speakers Corner, hvor alle, der ikke føler sig hørt, kan komme til orde. 

- De Kvindelige Veteraner takkede for den opbakning, de havde fået i for-
bindelse med deres indmeldelse i Danmarks Veteraner. 

- Der er fire foreninger, der ikke helt lever op til det navn, de må bære jf. 
vedtægterne. Der blev henstillet til at få dette bragt i orden inden udgan-
gen af 2021. 

- I lighed med Veteranstøtten vil Danmarks Veteraner udsende en årsberet-
ning fra 2019. Vores redaktør er ansvarlig for denne opgave. 

- Vedrørende den polemik, der har været omkring afholdelse af Formands-
mødet blev følgende besluttet: Formandsmødet holdes umiddelbart efter 
Jubilarstævnets afslutning dvs. fra kl. 1400 til 2100. Repræsentantskabs-
mødet afholdes fra fredag kl. 1700 til lørdag kl. 1400. 

- Endelig vil FM udsende en mail til alle LKF for at få at vide hvem, der vil 
deltage i hvilke parader. 
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5. 50-års jubilæum (Carl Åkerlund) 

Carl Åkerlund gennemgik programmet for 50-års jubilæet. 

6.  Webmaster orientering (Webmaster)  

Webmasteren orienterede om persondataloven jf. bilag 5. 

7. Økonomi (Kassereren) 

Landskassereren gennemgik regnskabet pr d.d. Der var ingen bemærkninger til dette. 

8.  AKOS 2019 

Med udgangspunkt i gruppearbejdet nævnt under punkt 2 blev den deraf afledte AKOS 
udarbejdet og fremgår af bilag 4. 

9. Emner fra Lokalforeningerne (Formanden) 

Der var ikke fremsendt nogen emner fra LKF, der skulle behandles på dette Formands-
møde. 

10.  Afslutning (Formanden) 

FM takkede de fremmødte for en god debat og et godt arbejde i grupperne. FM ønskede 
alle en god tur hjem og en god weekend. 

Referent: Bo Leimand 

Bilag 1: Deltagerliste 

Bilag 2: Organisationsudvikling 

Bilag 3: PR Virksomhed 

Bilag 4: Persondataloven 

Bilag 5: AKOS 2019 
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