
      
 

Føroyskír Veteranar   
Marknarlið 13  
FO-100 Tórshavn 

Færøerne      03. marts 2018 

 
 
 
 
 
 

Mødereferat generalforsamling 2018 -  LØRDAG 03. marts 2018 Kl. 15.00  
 

Sted: Arktisk Kommando, Tinghusvegur 64 (MRCC) Tórshavn  
 
 
Den siddende bestyrelse:  
Formand   - Ottar í Funningsstova (OF) 
Kasserer                    - Helena Av Reyni (HR) 
 
3 Bestyrelsesmedlemmer  
Næstformand             - John Fornagard (JF) 
Sekretær                    - Ove Ritter (OR) 
Bestyrelsesmedlem  - Delmar Jacobsen (DJ) 
1 suppleant               - Niels Boye Christensen (NBC)    
1 revisor                    - Hanus Lamhauge (HL)     
Webmaster                - Poul Martin Jørgensen (PMJ)    
 
    
Mødets start: Kl. 15.00 
Mødet slut:    Kl.  17.00 
 
Deltagende medlemmer: 12 
Deltagende gæster:           0  
 
 
Dagsorden: 
Velkomst 
Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 
Formandens beretning. 
Kassereren fremlægger regnskab for indeværende år og budget for det følgende år. 
Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. Forslaget skal være dateret og underskrevet af forslagsstilleren. 
 
Valg. 
Formand vælges i ulige år. 
Kasserer vælges i lige år. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år, 1 i ulige år. 
2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. 
1 revisor vælges for 2 år i ulige år. 
1 revisorsuppleant vælges for 2 år i lige år. 
                                                                                                                                             ….. 



Eventuelt: 
Under eventuelt udleveres tildelte jubilæumstegn og diplomer. 
Indmeldelse i Danmarks veteraner (den enkelte) Kr. 380,- Hvoraf en del refunderes til vores 
lokalforening http://danmarksveteraner.dk/wordpress/?page_id=90 
Afholdelse af Flagdag i Tórshavn 5 SEP 2018 
Veterancafeer fremadrettet 
Veteranstøtten – kursus på Færøerne primo 2018  
Persondataloven 
Formandsmøde/repræsentantskabsmøde i Danmark 
 
Mødeanalyse, afslutning 
Fotografering 
Spisning: Lettere traktement Kl. Ca. 16.30 (tilmelding nødvendig)  
 
Kammeratligt samvær 
 
 
-------------o------------ 
  
 

Velkomst 
Formanden, Ottar í Funningsstova (OF) bød velkommen til denne, første egentlige formelle 
generalforsamling. I alt 13 fremmødte medlemmer og en gæst. Herefter foreslog OF at Ove 
Ritter (OR) blev valgt til dirigent og referent. Ingen modkandidater. 
 
Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 
OR takkede for valget og tilliden som dirigent og referent. OR kunne konstatere at indkaldelsen 
til generalforsamlingen var varslet med mere end 14 dages varsel jf lokalafdelingens vedtægter  
(07 FEB). Dette dog kun på lokalafdelingens primær medie Face Book (FB hjemmeside) OG 
ikke i medlemsbladet “Baretten” Dette med henvisning til lokalforeningens vedtægter.       
OR spurgte ind om nogle af de tilstedeværende medlemmer havde indsigelser til dette? Dette 
var ikke tilfældet. Er detalje som der skal følges op på til næste år – eller udgå af foreningens 
vedtægter? 
Emnet blev diskuteret og det blev bestemt at der fremadrettet også skal annonceres i ”baretten” 
jvf. Lokalafdelingens vedtægter, ikke mindst for at for at synliggøre lokalafdelingen.  
OR foreslog Hanus Lamhauge og Niels Boje Christensen som stemmetællere, disse 
indvilgerede, uden modkandidater.  
 
Formandens beretning. 
OF aflagde sin formandsberetning, som indeholdt det sidste års aktiviteter. Bere4tningen blev 
godkendt med akklamation. 
 
Kassereren fremlægger regnskab for indeværende år og budget for det følgende år. 
Helena Av Reyni (HR) fremlagde regnskabet og forklarede om dannelsen af tilskud mm. for 
forsamlingen. Bestyrelsen mener ikke at nødvendigheden er til stede for at ansøge om 
yderligere midler til drift for 2018. Efter supplerende spørgsmål, blev regnskabet godkendt med 
akklamation.  
 
Indkomne forslag.  
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  
Forslaget skal være dateret og underskrevet af forslagsstilleren. 
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag. 
 
 
 
                                                                                                                                             ….. 

http://danmarksveteraner.dk/wordpress/?page_id=90


 
Valg. 
Formand vælges i ulige år. 
Ikke på valg, OF genopstiller 
Kasserer vælges i lige år. 
HR genopstiller, ingen modkandidater – Genvalg med akklamation 
Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år, 1 i ulige år. 
Næstformand - John Fornagard (JF) Genopstiller ikke. DJ indtræder som næstformand  
Sekretær - Ove Ritter (OR) Ikke på valg, Genopstiller  
Bestyrelsesmedlem - Delmar Jacobsen (DJ) Ikke på valg, genbesat med Heðin Hansson. 
NN blev valgt til bestyrelsesmedlem, som afløser for DJ 
2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. 
1. suppleant               - Niels Boye Christensen (NBC) – Genopstiller    
2. suppleant - Olavur Mørkøre    
1 revisor vælges for 2 år i ulige år. 
1 revisor                    - Hanus Lamhauge (HL)  - Ikke på valg, genopstiller       
Webmaster                - Poul Martin Jørgensen (PMJ) Genopstiller      
1 revisorsuppleant vælges for 2 år i lige år. 

- William Askham  
 
Eventuelt: 
Under eventuelt udleveres tildelte jubilæumstegn og diplomer. 
-NIL 
 
Indmeldelse i Danmarks veteraner (den enkelte) Kr. 380,- Hvoraf en del refunderes til 
vores lokalforening http://danmarksveteraner.dk/wordpress/?page_id=90 
OR orienterede om emnet, hvor han på det kraftigste opfordrede medlemmer om at støtte op 
om denne gode forening, som vi selv er en del af, og modtager refusion (penge tilbage til 
lokalforeningen). Han præsenterede sin ”velkomstpakke” og orienterede om at medlemskabet 
var gratis for 2018 (i det første år - lighed med 2017 som opstarts år).  
Pt. Er der kun to lokalafdeling Færøerne medlemmer i Danmarks veteraner. NBC, Patrick de 
Neergaard & Gert Kaster Levisen bør overflytte til lokalafdeling Færøerne POC NBC. 
 
Afholdelse af Flagdag i Tórshavn 5 SEP 2018 
OR orienterede retningslinjerne i DK, samt at Forsvaret - Arktisk Komando vil bidrage, men 
medlemmerne må løfte i flok. Flagdagsudvalg nedsættes bestående af bestyrelsen og frivillige.  
 
Veterancafeer fremadrettet 
FO VETS ARKOS 2018 blev gennemgået og ønskelige arrangementer blev debatteret og 
plottet (Go-kart, skydning og tur til Eidis hollur – overnatning)). Endelig AKOS udgives efter 
første bestyrelsesmøde ASAP.    
 
Veterancentret – kursus på Færøerne primo 2018  
OR har i længere tid været i dialog med Veterancentret (Preben Gerhard (PG)) om afholdelse af 
et kursus på Færøerne for at udrulle indsatsen for veteraner og pårørende på Færøerne:  
”NY uddannelse til frivillige på veteranområdet” Uddannelsen er fastsat i perioden 6-10 Juni 
2018 på Hotel Hafnia i Tórshavn. Punktet blev livligt debatteret og den nye folder (print) blev 
udleveret til forsamlingen.   
 
Persondataloven 
Orientering om denne, samt indhentning af manglende underskrifter iblandt de tilstedeværende 
mødedeltagere. 
 
 
 
                                                                                                                                            ….. 

http://danmarksveteraner.dk/wordpress/?page_id=90


Formandsmøde/repræsentantskabsmøde i Danmark 
OF & JF orienterede om deres tur til DK og OF opfordrede til at dette måske skulle gå på skift i 
blandt bestyrelsesmedlemmerne. OR orienterede om mulighederne for ”free flights” med 
Forsvarets fly ifm ”veteran ærinder” dette gælder også besøg, af lidt mere privat karakter i 
danske lokalafdelinger og til veteranarrangementer.    
 

- Et ønske om tildeling af en foreningsfane blev diskuteret, men bestemt til at indføres på 
et senere tidspunkt 

- OR gav en briefing om Arktisk Kommando opgaver og virke 
- Rundvisning og briefing på MRCC og Tórshavn radio. 

  
 

 
Mødeanalyse: 
Godt konstruktivt møde med glade deltagere. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav 
formanden ordet for en afsluttende bemærkning:  
 
Efter generalforsamlingen, var foreningen vært for en ”bid brød med forfriskninger” efterfulgt af 
kammeratligt samvær. 
 

  

 
 
 
                    Med veteranhilser 
 
 
 
 
      Ove Ritter 
                                    Dirigent - Sekretær  
                                                      Føroyskír Veteranar   
    
                                                                                                                                              END 


