
 

 
 

 

Til 
Landsbestyrelsen og alle selskaber 
 
 

R E F E R A T 
 

godkendes via email (godkendt) 
 

 
Fra De Danske Forsvarsbroderselskabers Landsmøde, afholdt på Ryes Kaserne, Treldevej 110 i 
Fredericia, lørdag den 21. september 2019. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
2. Konstatering af antal stemmeberettede 

3. Landsbestyrelsen giver en mundtlig beretning siden sidste landsmøde 

4. Landsbestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab i hovedtal til orientering 

5. Landsbestyrelsen fremlægger forslag til kontingent til godkendelse 

6. Landsbestyrelsen fremlægger budget for det kommende regnskabsår til godken-
delse samt budgetoverslag for de efterfølgende 2 år til orientering 

7. Behandling af forslag 
8. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant 
9. Eventuelt nyt fra medieudvalget 
10. Eventuelt nyt fra Bladudvalget – herunder forslag til prisjustering 
11. Eventuelt nyt fra lovudvalget 
12. Eventuelt nyt fra skydeudvalget 
13. Eventuelt andre informationer til Landsmødedeltagerne 
14. Eventuelt 

 
Klokken 10.00 bød Præsident K.E. Nielsen velkommen til 106 brødre, hvoraf 102 havde stemme-
ret. Efter velkomst blev der afholdt 1 minuts stilhed til minde om de brødre, der er gået til Ryes 
brigade i årets løb. Præsidenten oplæste den hilsen, der i dagens anledning, var afsendt til For-
svarsbrødrenes høje projektor, H.M. Dronningen, og efterfulgt af et 9 foldigt hurra, og sang første 
vers af kongesangen.  

 
Ad 1: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
Præsidenten foreslog på Landsbestyrelsens vegne, Arne Jørgensen, Tønder, som dirigent. Ar-
ne Jørgensen blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede, at mødet i henhold til ved-
tægternes § 5, var lovligt indvarslet og at dagsorden var i henhold til vedtægterne.  
 

13. oktober 2019 



 

Til referent blev Albert Albertsen, kredsformand 6. kreds, valgt.  
 
Ad 2: Konstatering af stemmeberettede delegerede 

Der var inden mødets start foretaget en registrering af de stemmeberettede. 
Der var mødt 106 brødre, heraf 102 stemmeberettede. 
 
Ad 3: Landsbestyrelsen giver en mundtlig beretning siden sidste landsmøde 
Landsbestyrelsens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til Landsmødet, 
og der var ingen bemærkninger hertil. 
 
Præsidenten bød specielt velkommen til forhenværende Præsident, æresmedlem Helge Adam 
Møller, æresmedlem Hanne Hove og æreskorsbærer Johannes Lund Nielsen. 
 
Præsidenten berettede om de hændelser, der var sket siden udsendelsen af den skriftlige be-
retning.  
 
Fra DSM kan oplyste han, at der er besluttet et arbejde for en fællesgave ifm. M2R’s 80 år fød-
selsdag; Desuden har Rigsarkivaren givet afslag på, at DSM-logo anvender kongekronen. 
 
Folk og sikkerhed 
Folk og Sikkerhed har fået nyt logo, der er meget moderne, som KE ikke personligt bryder sig 
om og den nedprioritering af organisationen, logoet signalerer. K.E. er blevet afløst af præsi-
denten i DSL, Christian Arildsen. 
 
Flagdagen 
K.E. var desværre fraværende, men han takkede Gert Poulsen, formand for Københavns-
selskabet for at stille op med fane på Kastellet og repræsentere DFB. 
 
Soldaterlegatet 
Møde afholdt den 19. september, og der er nu blevet ro på alle 5 veteranhjem. De frivillige er 
ved at vende tilbage. Fonden blev nævnt den 5. september hele vejen rundt – og veteraner er 
en meget vigtig sag for DFB. 
 
Fonde 
Vores velgører, en kompetent advokat, er langt om længe gået på pension som 75-årig. Han 
vil nu starte sagen. Det er hans opfattelse, at det kan lade sig gøre at samle formuerne. K.E. 
deltager i opstarten sammen med Vicepræsident Georg Ferdinandsen, der derefter bliver kon-
taktperson. 
 
Afslutningsvis meddelte K.E., at Landsbestyrelsen på marts-mødet havde evalueret diskussio-
nen fra sidste års landsmøde vedrørende ”Modelpapiret”. På baggrund af de fremkomne syns-
punkter besluttede Landsbestyrelsen at henlægge projektet. Der foreslås derfor ingen ændrin-
ger i Landsbestyrelsens sammensætning. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 
Ad 4: Landsbestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab i hovedtal til orientering 
Landsekretæren gennemgik årsregnskabet, hvorefter der var en kort debat. Intern revisor P.E. 
Dyeremose mente, at der er indkøbt for mange kalendere og dermed afskrevet alt for meget. 
 
Ad 5: Landsbestyrelsen fremlægger forslag til kontingent til godkendelse 

Kontingent forbliver uændret. 



 

 
Ad 6: Landsbestyrelsen fremlægger budget for det kommende regnskabsår til godkendelse 
samt budgetoverslag for de efterfølgende 2 år til orientering 
Budgettet for 2020 blev godkendt med et underskud på 3.525 kr. Overslag for 2021-2022 viser 
et lidt større underskud, og vil være en af de ting, som den nye præsident skal arbejde med 
fremover. 
 
Der var ingen, der stemte imod budgettet. 
 
Ad 7: Behandling af forslag 

Der var ingen forslag. 
 
Uden for dagsorden som indlæg 
Arne Jørgensen, fortalte herefter lidt om Bøffelkobbelhuset og Dybbøl Mølle. Bøffelkobbelhu-
set, som efter restaurering fremstår pænt og ordentlig, er udlejet til Jydske Landsoldater, og er 
omkostningsneutralt. 
 
Arne omtalte også det gode samarbejde i DSI Dybbøl mølles bestyrelse. 
 
Dybbøl Mølle er under restaurering, og der skal både nye vinger, og ny hat på, men den er lo-
vet klar til 18. april 2020. Den 11. juli 2020, kommer Hendes Majestæt og formentlig flere med-
lemmer fra Kongehuset til markering af 100 året for genforeningen. 
 
Herefter var der to indslag om hvervning og fastholdelse af medlemmer, ved hhv. Erik 
Schwensen (materiale vedlagt referatet), og Erik Brandt. Sidstnævnte fortalte blandt andet om 
hvor hårdt det er at hverve nye medlemmer, når man er nødt til at træffe dem på værtshus. 
 
Herefter tilbage til den officielle dagsorden. 
 
Ad 8: Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant 
Der var genvalg til Poul Erik Dyeremose og René Christiansen som interne revisorer. 
Bent Marchmann Hansen genvalgt som revisorsuppleant.  
 
Ad 9: Eventuelt nyt fra medieudvalget 
Der var intet nyt. 
 
Ad 10: Eventuelt nyt fra Bladudvalget – herunder forslag til prisjustering 
Herefter var det tid at drøfte den dårlige økonomi i Forsvarsbroderen, og det blev gjort klart for 
medlemmerne, at prisen skulle op til 100 kr. for at kunne løbe rundt. Alternativ vil en lukning af 
bladet nok være uundgåelig.  
Fra flere sider blev det fremhævet, at stigningen kun svarer til, hvad et nummer af Familie 
Journalen koster, og at det i det store perspektiv er småpenge, det drejer sig om. Men penge-
ne skal jo findes, og mange mente da også, at alle skulle være med til at betale, også de sel-
skaber, som ikke køber bladet.  
Blandt andet mente P.E. Dyeremose, at det beløb som medlemmerne betaler til bladet, til en 
begyndelse skal hæves med 5 kr. pr. medlem. 
Det blev pointeret, at det er bladudvalget, som fastsætter prisen på bladet, så vi må vi herefter 
afvente, hvad deres udspil bliver. 
 
Ad 11: Eventuelt nyt fra Lovudvalget 



 

Vice Øst Georg Ferdinandsen, formand for Lovudvalget, henviste til, at der de sidste par år var 
lovet en helt ny ”HÅNDBOG”. Han kunne med glæde annoncere, at håndbogen var færdig, og 
at kredsformændene havde fået udleveret USB-stik til fordeling til hvert selskab.  
 
Vedrørende sidste års introduktion af kransebånd kunne han oplyse, at vi har fået afslag på at 
bruge kongekronen på kransebånd. Kun det fulde logo må anvendes. Vi laver nu en version 
med rød/blå bånd og teksten ”FORSVARSBRØDRENE”. Steen Olsson vil udfærdige et forslag 
til designet, som selskaberne så kan bestille bånd efter hos deres lokale leverandører. 
 
Han reklamerede også for, at selskaberne nu køber de nye automærker. 
 
Ad 12: Eventuelt nyt fra Skydeudvalget 
Herefter var der indlæg fra Landsskydeudvalget, ved Bernt Sielemann, som fortalte om afvik-
lingen af landsskydningen, og sammen med Allan Hjort, uddelte præmier fra samme. 
 
Kritikken om afviklingen af 50 m landsskydningen med kun 15 skud blev omtalt, og Landssky-
deudvalget mødes snart og vil se på, om skydebestemmelserne skal justeres tilbage til 30 
skud. Der vil også blive set på præmiestørrelserne. 
 
Ad 13: Eventuelt andre informationer til landsmødedeltagerne 
Næste landsmøde bliver den 21. september 2020 – formentlig et nyt sted, som landsbestyrel-
sen er ved at undersøge. 
 
Ad 14: Eventuelt 
Der var ikke indlæg under eventuelt. 
 
Præsident, Karl Erik Nielsen gik på talerstolen og meddelte, at han af personlige og helbreds-
mæssige grunde måtte trække sig som præsident før tid. 
K.E: holdt derefter en afskedstale.  
I talen gik han vores værdier og holdninger igennem som modsvar til tidens store udfordringer. 
Desuden at få Forsvarsbroderen ud til alle brødre – et blad der gennem tiden er blevet bedre 
og bedre.  Han rettede en speciel tak til redaktøren. 
Desværre var konklusionen, at disse mål ikke var blevet opfyldt. 
 
Et andet mål var, at DFB skulle være kendt samt anerkendt og accepteret på lige fod, da man i 
2006 sagde om DFB: ”Eksisterer de endnu?” I 2019 har vi sat tydelige finger- og fodaftryk samt 
kradsemærker overalt. Gennem Folk og Sikkerhed har vi haft indflydelse på 3 forsvarsforlig, 
herunder bevarelse af Værnepligten. 
Vi var med til at vække politikerne og opnå generel anerkendelse i befolkningen gennem Flag-
dagen – nu med arrangementer i næsten alle kommuner. 
Vi arbejder energisk og ihærdigt sammen med DSL, MF og FSF i DSM for at få ”soldaterfor-
eningsbevægelsen” til overleve bedst muligt. Uden dette samarbejde havde ”DJØF’er og deres 
regneark i Forsvarsministeriet” for længst taget den sidste støtte fra forsvarschefen til vores ak-
tiviteter væk. 
Han konstaterede, at han har slidt to landssekretærer, landskasserer og redaktører op. Kun to 
landsbestyrelsesmedlemmer fra hans første bestyrelse hænger stadig på.  
Afslutningsvis nævnte han i flæng nogle af gode sager, som heldigvis har været langt i overtal. 
Han fremhævede faneborgen på Fredensborg Slot til Ærespræsidentens fødselsdag, overræk-
kelsen af vores gave til Vor Høje Protektors Regeringsjubilæum og talen fra Meldahls Rådhus 
på 6 juli dagen, hvor Johannes fik overrakt Æreskorset. 
Han takkede for mange gode oplevelser i kredse og ved selskabsjubilæer, mange gode 
landsmøder. Han afsluttede med en tak for tiden – en god tid kommer ikke dårligt tilbage. 



 

Så kom tidspunktet, hvor K.E. skulle præsentere hans afløser som præsident. Med en intro-
duktion om, at afløseren kender DFB særdeles godt, at han har prøvet alt på alle niveauer, set 
alt fra alle vinkler, og at han vil kunne varetage DFB interesser over for alle i samtlige sam-
menhænge. 
K.E. aftog præsidentemblemet og oplæste, hvad der står bag herpå, bl.a.: 
”Karl Erik Nielsen 2006 – 2019 
2019 – Allan Poulsen”. 
Herefter påsatte han præsidentemblemet på brystet af Allan Poulsen som en markering af, at 
Allan nu er vores præsident. 
 
Allan Poulsen holdt en kort takketale og udtrykte glæde og ære over valget. Han ville ikke 
fremkomme med nogen egentlige programerklæringer, men lovede at ville arbejde for fremme 
af forsvarsbrodersagen. 
 
Vice Øst Georg Ferdinandsen gik herefter på talerstolen og holdt en længere takketale. På for-
svarsbrødrenes vegne takkede han K.E. for det store arbejde, han har udført i de 13 år, som 
han har været præsident. 
Som afslutning meddelte Georg Ferdinandsen, at Landsbestyrelsen pr. 21. september 2019 
havde udnævnt K.E. til æresmedlem af DFB, og han påsætte æresmedlemsmedaljen på K.E. 
bryst. Vice Vest Bernt Sielemann overrakte æresmedlemsdiplomet til K.E. 
På opfordring fra Georg Ferdinandsen blev der udbragt et meget højt og rungende trefoldigt le-
ve for K.E., efterfulgt at et meget langt bifald. 
 
Da K.E. først fratræder fra 22. september, var K.E. fortsat præsident lidt endnu. Han sluttede 
Landsmødet med at oplæse svarskrivelsen fra H.M. Dronningen. Han takkede for fremmødet 
og ønskede brødrene god tur hjem 
 
Landsmødet sluttede med Forsvarsbrodersangen, hvorefter fanerne blev ført ud. 
 
 
 
 
 

Arne Jørgensen    Albert Albertsen 
Dirigent        referent 

(underskrift modtaget)                 (underskrift modtaget) 


