28. oktober 2018

Til
Landsbestyrelsen og alle selskaber

REFERAT
Godkendt via email

Fra De Danske Forsvarsbroderselskabers Landsmøde afholdt på Ryes Kaserne, Treldevej 110 i
Fredericia, lørdag den 15. september 2018.
Dagsorden:
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14.

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Konstatering af antal stemmeberettede
Landsbestyrelsen giver en mundtlig beretning siden sidste landsmøde
Landsbestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab i hovedtal til orientering
Landsbestyrelsen fremlægger forslag til kontingent til godkendelse
Landsbestyrelsen fremlægger budget for det kommende regnskabsår til godkendelse samt budgetoverslag for de efterfølgende 2 år til orientering
Behandling af forslag
Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt nyt fra medieudvalget
Eventuelt nyt fra Bladudvalget – herunder forslag til prisjustering
Eventuelt nyt fra lovudvalget
Eventuelt nyt fra skydeudvalget
Eventuelt andre informationer til Landsmødedeltagerne
Eventuelt

Landsmødet blev indledt med, at fanerne blev ført ind og Kongesangen blev sunget. Brødre, der
var afgået til Ryes Brigade, hvor også ærespræsident H.K.H. prins Henrik var blandt, blev mindet
med 1 minuts stilhed. Præsidenten læste den hilsen, der i dagens anledning, var afsendt til Forsvarsbrødrenes høje projektor H.M. Dronningen og efterfulgt af et 9 foldigt hurra.

Ad 1: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Præsidenten foreslog på Landsbestyrelsens vegne, Johannes Lund Nielsen, tidligere formand
for Fredericia selskabet som dirigent. Johannes Nielsen blev valgt og takkede for valget. Han
konstaterede, at mødet i henhold til vedtægternes § 5, var lovligt indvarslet og at dagsorden
var i henhold til vedtægterne.

På forslag fra Landsbestyrelsen vil punkt 5 om kontingentet blive behandlet efter punkt 6 om
budget.
Til referent blev Lars Skytte, kredsformand 3. kreds, valgt.
Der blev ligeledes valgt 3 stemmetællere, Palle Pedersen, Hammel, Frede Olsen, Kongsted og
Kurt Jørgensen, Bornholm.
Ad 2: Konstatering af stemmeberettede delegerede
Der var inden mødets start foretaget en registrering af de stemmeberettede.
Der var mødt 103 brødre, heraf 100 stemmeberettede.
Landssekretæren orienterede om fremtidige landsmøder vedrørende tilmeldinger.
Ad 3: Landsbestyrelsen giver en mundtlig beretning siden sidste landsmøde
Landsbestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til Landsmødet, og der
var ingen bemærkninger hertil.
Præsidenten berettede om de hændelser, der var sket siden udsendelsen af den skriftlige beretning.
Verden - og dermed også vi - står overfor udfordringer af hidtil ukendte dimensioner og kompleksitet:
De to supermagters ledere er utroværdige og mere eller mindre utilregnelige, dog mindre risikofyldt i USA på grund af et sikkerhedsnet i samfundssystemet. Den tredje supermagt tilspiller
sig næsten ubemærket større og større magt - økonomisk, teknologisk og militært.
Vores hidtidige faste sikkerhedspolitiske ståsted - NATO - er sat under pres. USA´s twitter politik, BREXITs effekt, Tyrkiets flirten med Rusland, manglende EU-fodslag i Polen, Ungarn, Østrig og Italien samt Sverige?
Hjemligt forstærkes vores manglende ”leven op til” 2 % målet for Forsvaret. Det er som fejlagtigt ofte fremført ikke bidrag til NATO, men vores egen nationale forsikringspræmie og vores
mindre hensigtsmæssige fastholden af EU´s forsvarsforbehold. Vi skal medvirke til at mane
spøgelset om "Europahæren" i jorden: De eneste kapaciteter som NATO har haft er AWACS
og SATCOM.
Vi er udfordret som organisation - faldende medlemstal, nedlagte selskaber, nogle mindre aktive kredse.
Vi er presset af omgivelserne på nogle af vores kerneopgaver.
Politikerne forsøger at spare på erstatning til veteraner via bureaukratiske vurderingsregler.
Det store arrangement i København 15. juni - Dannebrog 800 år - er under revurdering (reduktion) på grund af afslag på transportstøtte.
Fanemarkeringer ved Kongehusets mærkedage er under pres - Regneark og DJØF’er i Forsvarsministeriet/Forsvarskommandoen har spillet ud med hel/delvis betaling for transport.
Det er blevet vanskeligere og dyrere at komme ind på og få støtte til vores arrangementer på
Kaserner.
Dette er ikke et stoppestød, men udfordringer, der er til for at blive overvundet.
Vi vil bevise, at vi stadig er både levedygtige og tidssvarende: Eksternt gennem arbejdet med
vores samarbejdspartnere og internt gennem blandt andet dette møde og ikke mindst jeres
store og aktive virke i selskaber og kredse.
Eksternt

Folk og Sikkerhed var stærkt bidragydende til det netop indgåede forsvarsforlig - af alle ansvarlige kaldt et substantielt løft. Vores næste og ikke mindre krævende indsats bliver at sørge for,
at det ikke udvikler sig til et substantielt løftebrud.
Den reelle implementering er knap nok startet - den vil vi følge endog meget tæt og bide politikerne og FØL i haserne. Foreløbig kan sønderjyderne glæde sig – Slesvigske Fodregiment
genoprettes og bliver mere end et musikkorps.
Sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg den 29. november under emnet "Forsvarsforliget og den nye verdensorden". Indtil da vægt på cybersikkerhed, der er forudsætning for alt i
vores hverdag.
Mere og mere udsendes kun elektronisk ned gennem "systemet". Årsag: Produktions og distribueringsudgifter samt ønske om at nå flere interessenter. Er denne metode acceptabel?
DSM inklusive Monumentet
DSM ses uændret som eneste vej frem for vores og andre Soldaterforeningers eksistens og
overlevelse. HJS og opgaver må og skal udvikles og udvides. Næste beslutning er fordeling af
accepterede udgiftsområder. DFB kan gå ind for en model der omfatter mindre grundbeløb
suppleret med et mindre beløb pr. medlem. Pt. betales ca. 3000,- pr. år.
Formandskabet er overgået til Præsident DSL/Flemming Rytter, der også er kontaktmand til
Forsvarets etablissement tjeneste.
Et møde med Forsvarschefen er aflyst og nyt under aftale.
"Hotte" emner:
Adgang til etablissementer. Der var udstedt flere "pensionistkort" end der er aktive i Søværnet.
Forsøger med kort til et udvalgt antal, men det kræver omkostningskrævende sikkerhedsgodkendelse. Tror vi kommer til at leve med deltagerlister, eksklusive få med behov for daglig
gang.
Forholdene omkring faners deltagelse ved Ærespræsidentens bisættelse var mindre hensigtsmæssige og ved Kronprinsens 50-års fødselsdag uacceptable. Bisættelsen kunne ikke gøres
anderledes på grund af Ærespræsidentens ønsker – som først var kendt efter hans bortgang.
For så vidt angår Kronprinsen var sjusk og efterladenhed på et højere niveau - ønske var kun
kendt i få dage og tidspunktet meget upraktisk. Efterfølgende krav om delvis betaling for transport er stillet i bero af Forsvarschefen. Fremtid usikker: Ændre forvaltningsgrundlag eller med i
budget?
Vil vi deltage i tilsvarende arrangementer, hvis vi selv skal til lommerne - ud over tidligt op og
sent i seng? Gerne bidrag til LB til videre behandling - umiddelbart her og nu.
Støtte fra FES: Procedurer ajourføres løbende på DSM hjemmeside.
Monumentet på Kastellet: INFO-centret forventes åbnet 5. september 2019 og annoncering efter frivillige i diverse foreningsblade vil starte primo 2019.
DSM i løbende kontakt med Danmarks Samfundet for så vidt angår 15. juni 2019 - 800 år for
Dannebrog.
Det stort anlagte og annoncerede program i København er under ændring:

* HMD er i Estland
* National tyngde lagt i Vordingborg og på Stevns
* Ingen minister vil betale transport og arrangement
Vil vi selv betale? Gøre som flagdagen: Prioritere decentrale arrangementer
Fonden Danske Veteranhjem
Nul alkoholpolitik vedtaget med undtagelse af særligt arrangement og SEC accept
Veterancentret minimerer bidrag til aktiviteter - der skal skaffes penge lokalt - fortsæt jeres
støtte
Frederiksberg: Problemer med nødvendige udvidelser på grund af krav fra kommune om inddragelse af Fondens investering ved salg/ophør.
Århus er åbnet, men ikke færdigt - påregnet ultimo 2019. Bestyrelsesproblemer faldet til ro.
Odense: Afsluttet i dette efterår. Udestående med Dannevirke søges løst ved dialog uden retssag.
Flagdagen 5. september inklusiv udsendt af Danmark.
Arrangement i alle kommuner eksklusive få meget små/isolerede - STOR TAK for engagement
og deltagelse. Folk og Sikkerhed god og aktiv tovholder. Vigtigt at holde ved - anerkendelsen
er vigtig og konditioner sværere: Ingen beretninger fra internationale operationer og få/små udsendelses- og hjemkomstparader.
Yderligere aktivitet - Udsendt af Danmark. Daglig on-line fortælling i 365 dage. Beretning af/om
udsendte siden 1948 - 70 året og slut på 10 årsdagen for flagdagen i 2019. Ikke penge til
DR/TV2 - ville have været rart samt flagdag nævnt i morgennyhederne den 05. september. Privat firma samt Folk og Sikkerhed. www.udsendtafdanmark.dk mm.
Internt - beslutninger på LBM
Præsidentstatus: Præsidenten fortsætter indtil videre, men ønsker at finde en afløser.
Organisation og struktur: Modelpapiret som vi kommer til at tale om senere.
Fonde: Status er, at der står ca. 1.000.000 med et afkast (samlet) på ca. 600,- om året.
Fondsansøgninger: På Landsbestyrelsesmødet blev en ansøgning på 9.000,- godkendt til delvis dækning af opførsel af en ny skorsten i Bøffelkobbelhuset.
Ålborg: Hvem har tilsyn med veteranhjemmene vedrørende alkoholpolitik?
Det har hjemmene.
Ringsted: Manglende koordinering af vedr. bustransport til København?
Det er ikke os der styrer det.
Tønder: Der var lovet en faneplade i forbindelse med H.K.H. kronprinsens 50-års fødselsdag?
Sagen undersøges.
Fredericia: De vil i selskabet ikke acceptere et vigende antal brødre. De er gået 15 % frem,
grundet hvervekampagner overfor politikere, erhvervsliv og andre foreninger, samt øget samarbejdet med andre soldaterforeninger.
Ebeltoft: Er det rigtigt at ingen ministre vil være repræsenteret ved Dannebrogs 800 års dag?
Diverse ministres deltagelse ukendt, men i skrivende stund er ingen villige til at deltage i udgifterne til planlægning og afvikling.
Skanderborg: Selskabet får nye brødre ved sammenkomster både offentlige og private.
Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 4: Landsbestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab i hovedtal til orientering
Landsekretæren gennemgik årsregnskabet.
Frederikssund: Var det muligt at få synliggjort det samlede regnskab inklusive Fonde. Efter ønske udsendes det samlede regnskab inklusive fondene sammen med referatet.
Ad 5: Landsbestyrelsen fremlægger forslag til kontingent til godkendelse
(Dette punkt blev behandlet efter punkt 6 om budget)
Kontingentet er i dag 27,50 kr., jf. pristalsreguleringer vil det stige med 50 øre til 28 kr. Landsbestyrelsen har derfor fremsat forslag om denne stigning.
Dirigenten oplyste, at det er Landsmødet, der beslutter kontingentets størrelse. Derfor kan der
under punktets behandling på Landsmødet fremsættes forslag til afstemning om kontingentændringer, uden at et skriftligt forslag herom skal være fremsat forinden. Dirigenten åbnede
herefter for en eventuel debat.
Holstebro: Foreslår en stigning på 1 kr.
Vordingborg: Foreslår en stigning til 30 kr.
Fredericia: Foreslår en stigning på 50 øre.
Bornholm: Står bag en stigning til 30 kr.
Ebeltoft: Foreslår en stigning til 32 kr.
Kolding: Hvor mange penge vil vi have i kassen?
Afstemninger
Afstemningen blev tilrettelagt således, at der først stemmes om den højeste kontingentstigning.
Vedtages denne, bortfalder øvrige afstemninger. Falder forslaget, stemmes om næsthøjeste
forslag og fremdeles.
Forslaget til en stigning til 32 kr.:
For forhøjelsen til 32 kr. stemte 25. Imod stemte 62. De resterende stemmer stemte hverken
for eller imod. Forslaget blev forkastet.
Forslaget til en stigning til 30 kr.:
For forhøjelsen til 30 kr. stemte 72. Imod stemte 12 stemte hverken for eller imod.
Forslaget til en stigning til 30 kr. blev vedtaget.
Herefter bortfaldt forslagene om stigning på 50 øre og 1 kr.
Ad 6: Landsbestyrelsen fremlægger budget for det kommende regnskabsår til godkendelse
samt budgetoverslag for de efterfølgende 2 år til orientering
Gennemgang af den forventede økonomiske situation.
Vordingborg: Forventer overslag løbende bliver justeret.
Ebeltoft: Man kan ikke fremlægge et budget, der fremadrettet går i underskud.
Fredericia: Mener et øget antal brødre kan rette op på budgettet.
Der var ingen, der stemte imod budgettet.
Ad 7: Behandling af forslag
Der var ingen forslag.
Georg Ferdinandsen, (Vicepræsident Øst) fremlagde de 3 modeller vedr. en reduktion af
kredsformænd i landsbestyrelsen. Georg Ferdinandsen fremhævede den væsentlige forudsætning i modelpapiret (udsendt til alle selskaber den 23. juni 2018 som et diskussionsoplæg),
at der ikke fra Landsbestyrelsens side røres ved kredssammensætningen. Frivillige aftaler kan
indgås, både ved at sammenlægge kredse eller ændre på selskabers tilhørsforhold til kredse-

ne. Derfor er der i realiteten og en ”model 4”, hvor der ikke ændres på Landsbestyrelsens
sammensætning. Fusionerer 2 kredse, bliver den nye kreds én kreds med én kredsformand
med én stemme. Dermed reduceres landsbestyrelsen med et medlem.
Ebeltoft. Hvad siger Landsbestyrelsen?
Tønder: Pegede på en demokratisk tilkendegivelse. Hvad er de økonomiske fordele ved de
forskellige modeller? Der er ikke de store fordele.
Kolding: Kan ikke genkende det oprindelige forslag, så indtil videre skal det forblive uændret.
Viborg: Mener der bliver for langt i kommunikationsevnen.
Vordingborg: Foreslår uændret.
Frederikssund: Ændre Landsbestyrelsen til hvert andet år.
Vordingborg: Lad Landsbestyrelsen bestemme.
Sønderborg: Peger på dårlig centralisering.
Georg Ferdinandsen og Landssekretæren svarede på de konkrete spørgsmål, men kommenterede ikke på synspunkter eller holdninger.
Konklusion på debatten blandt landsmødedeltagerne:
Den generelle holdning kan summeres til, at der ikke er et større ønske om at reorganisere
Landsbestyrelsens sammensætning.
Landsbestyrelsen behandler emnet på det næste LBM til marts 2019 og træffer beslutning om
emnets videre skæbne på baggrund af de synspunkter, kredsformændene og landsmødedeltagerne har fremført.
Ad 8: Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
Der var genvalg til Poul Erik Dyeremose og René Christiansen.
Genvalg til suppleant Bent Marchmann Hansen.
Ad 9: Eventuelt nyt fra medieudvalget
Der var intet nyt fra medieudvalget.
Derimod benyttede redaktøren lejligheden til at fremlægge billedmateriale for eventuelt nye
bånd til kranse og bårebuketter med et bedre tryk, der er vejrbestandigt. Prisen på båndene vil
være på ca. 150 kr. i den forslåede udgave i rødt og hvidt.
Der var en positiv holdning til forslaget. Nogle selskaber mente dog, at for eksempel kransebånd kunne fremstilles billigere. Redaktøren lovede at komme med yderligere oplysninger i det
næste nummer af Forsvarsbroderen (NB! I stedet medsendes som bilag Landsredaktørens oplæg til roll-up, kranse-/buketbånd, og klistermærker (automærke) samt priserne). Landsbestyrelsen arbejder videre med produktforlagene på næste LBM til marts 2019.
Ad 10: Eventuelt nyt fra Bladudvalget – herunder forslag til prisjustering
Der var intet nyt.
Ad 11: Eventuelt nyt fra Lovudvalget
Her kunne lovudvalget fortælle, at der vil komme en ny håndbog på USB-nøgle i september
2019.
Ad 12: Eventuelt nyt fra Skydeudvalget
Der er nye justeringer på vej for foreninger som vil komme på hjemmesiden.
Der vil ligeledes komme et nyt oplæg til afvikling af landsskydningen på 15 meter.
Ad 13: Eventuelt andre informationer til landsmødedeltagerne
Næste landsmøde bliver den 21. september 2019 – forhåbentlig i Fredericia.

Ad 14: Eventuelt
Silkeborg: Har det svært ved at acceptere den nuværende procedure ved forslag til ny præsident.
Proceduren er, at det er Landsbestyrelsen som godkender en ny Præsident, men der tales
alene med ét præsidentemne ad gangen.
Præsidenten sluttede Landsmødet med at læse svarskrivelsen fra Kongehuset op. Han takkede for fremmødet og ønskede brødrene god tur hjem
Landsmødet sluttede med Forsvarsbrodersangen, hvorefter fanerne blev ført ud.

Johannes Lund Nielsen
Dirigent

Lars Skytte
referent

