Danmarks Veteraner
Lokalafdeling Færøerne
Føroyskír Veteranar
Marknarlið 13
FO-100 Tórshavn
Færøerne

09. marts 2019

Mødereferat generalforsamling 2019 - LØRDAG 09. marts Kl. 14.00
Sted: Arktisk Kommando, Tinghusvegur 64 (MRCC) Tórshavn

Den siddende bestyrelse:
Formand
- Ottar í Funningsstova (OF)
Kasserer
- Helena Av Reyni (HR)
3 Bestyrelsesmedlemmer
Næstformand
- Delmar Tórason (DT)
Sekretær
- Ove Ritter (OR)
Bestyrelsesmedlem
- Niels Boye Christensen (NBC)
1 suppleant
- Olavur Mørkøre
1 revisor
- Hanus Lamhauge (HL)
Webmaster
- Poul Martin Jørgensen (PMJ)

Mødets start: Kl. 14.00
Mødet slut: Kl. 15.50
Deltagende medlemmer: 12
Deltagende gæster:
0
Dagsorden:
Velkomst v/formanden
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.

Vedtægtsændringer: Vedtægterne af 18. FEB 2017
1. Ændres para 1. foreningens navn Føroyskir Veteranar (forkortet FO VETS) til i para 1.
Danmarks Veteraner, Lokalafdeling Færøerne - I daglig tale Føroyskir Veteranar (forkortet
FO VETS).
2. Para 6. Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 31 marts og indkaldes med mindst 14
dages varsel ved meddelelse på lokalforeningens hjemmeside og i medlemsbladet “Baretten”
med henvisning til lokalforeningens vedtægter. Det sidste og i medlemsbladet “Baretten” med
henvisning til lokalforeningens vedtægter - sløjfes
Principbeslutning om snarlig eksklusion fra foreningen af ikke betalende medlemmer i
Danmarks Veteraner.

Eventuelt:
Under eventuelt udleveres tildelte jubilæumstegn og diplomer.
Invitation til deltgelse i Royal run for veteraner.
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 2019
Veterancafeer fremadrettet
Formandsmøde/repræsentantskabsmøde i Danmark

-------------o------------

Velkomst
Formanden, Ottar í Funningsstova (OF) bød velkommen til denne, anden formelle
generalforsamling med I alt 12 fremmødte medlemmer. Formanden takkede Jes Hultquist for
lån af lokaler til arrangementet. 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 indkaldt med mere end 14 dages varsel jf lokalafdelingens
vedtægter (13 FEB). Dette dog kun på lokalafdelingens primær medie, foreningens Face Book
profil 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 følges op på vha. vedtægtsændring senere i mødet.
OR foreslog Petur Klein og John Eriksen som stemmetællere, disse indvilgerede, uden
modkandidater.
Formandens beretning.
OF aflagde en kort formandsberetning, som indeholdt det sidste års aktiviteter. Beretningen
blev godkendt med akklamation.
Kassereren fremlægger regnskab for indeværende år og budget for det følgende år.
Helena Av Reyni (HR) fremlagde regnskabet 2016 -2018 for forsamlingen. Bestyrelsen mener
ikke at nødvendigheden er til stede for at ansøge om yderligere midler til drift for 2019, bortset
fra ansøgning af midler til deltagelse i Formands- repræsentantskabsmøde i DK til april. Efter
supplerende spørgsmål, blev regnskabet godkendt med akklamation. Revisoren havde ikke set

regnskabet, hvilket kasseren oplyste med bemærkning om at dette bliver gjort en af de
nærmeste dage.
Indkomne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslaget skal være dateret og underskrevet af forslagsstilleren.
Bestyrelsen havde modtaget 2 forslag til vedtægtsændringer foruden:

Principbeslutning om eksklusion fra foreningen af ikke tilmeldte og ikke betalende medlemmer
medlemmer af Danmarks Veteraner blev foretaget. Baggrunden for dette er at det er krav om
medlemskab i Danmarks veteraner(DV) for at være medlem i lokalforening Færøerne.
Medlemmer har nu haft to års gratis medlemskab. Ved indmeldelse i DV er det første år gratis.
Ikke medlemmer af DV skal indmeldes INDEN 31. MARTS 2019. Medlemsskabet for år 2019 er
GRATIS for nye medlemmer.
Eksisterende medlemmer af Danmarks Veteraner, betalingsrestanter får også undtagelsesvis
en deadline til 31. marts 2019 Er dette forhold ikke bragt i orden inden deadline, vil medlemmer
uvarslet blive slettet som medlem på foreningens Facebook profil og medlemsliste.
Forslag No. 1 til vedtægtsændringer af foreningens navn til Danmarks Veteraner, Lokalafdeling
Færøerne - I daglig tale Føroyskir Veteranar (forkortet FO VETS).blev diskuteret og vedtaget.
Forslag No. 2 til vedtægtsændringer blev trukket tilbage af forslagsstilleren, bortset fra tilføjelsen
af en pasus ”med en tilføjelse: ”og Facebook profil” .således at teksten fremadrettet lyder:
Vedtægter og dagsorden findes på lokalforeningens hjemmeside Vedtægter og dagsorden
findes på lokalforeningens hjemmeside, Facebook profil og …….
…..
Valg.
Formand vælges i ulige år.
OF genopstiller
Kasserer vælges i lige år.
Ikke på valg
Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år,
Næstformand - Delmar Tórasonohn (DT) Ikke på valg
Sekretær - Ove Ritter (OR) Ikke på valg
1 i ulige år.
Bestyrelsesmedlem - Heðin Hansson (HH).
2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.
1. suppleant
- Niels Boye Christensen (NBC) – Genopstiller
2. suppleant
- Olavur Mørkøre – Genopstiller
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 – Genopstiller
Bestyrelsen blev genvalgt på ovennævnte poster.

Eventuelt:
-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 2019
OR orienterede retningslinjerne for afholdelse af flagdagen i Danmark, samt at Forsvaret Arktisk Komando vil bidrage. Det blev besluttet at afholdelsen af Flagdagen . 05. september
2019 forsøges afholdt på en af Søværnets enheder ved Færøerne. JH og OR undersøger
mulighederne.
Veterancafeer fremadrettet
FO VETS ARKOS 2018 blev gennemgået. Ønskelige arrangementer for 2019 blev debatteret
(Go-kart, vandreture, fælles byggeprojekter, og skydning. Veterancafé i Harley Klubben er en
ønskværdig mulighed som bør benyttes. Endelig AKOS udgives efter første bestyrelsesmøde
ASAP.
Veterancentret – Royal Run for veteraner 2019
OR har i længere tid været i dialog med Veterancentret. Ingen skadede veteraner udpeges. Alle
Færøske veteraner bør inviteres, af dansk idrætsforening eller komme med på Arktisk
Kommando(AKO) tilmeldte hold.
Veteranflights med Forsvarets udskiftningsfly
Er stadig en mulighed ifm. med deltagelse i veteranaktiviteter i DK. Ganske få planlagte
flyvninger i 2019 da Søværnet udskifter med kommerciel fly det meste af 2019.
Hjemmeside:
En lokal FO VETS hjemmeside på DKVETS side er under udarbejdelse af Poul Martin som
modtager støtter fra DK VETS. En side som bør vedligeholdes af alle med billeder, reportager
mv.
…..
Formandsmøde/repræsentantskabsmøde i Danmark
Helena og? deltager i Formandsmøde/repræsentantskabsmøde 26 +27 april på FSN Karup
Jes Hultquist (CH FEF) orienterede om AKO snarlige planer om ansættelse af reservepersonel,
hvor veteraner opfordres til at ansøge stillinger både i i Grønland og på Færøerne.

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
hyggeligt kammeratligt samvær.

Med veteranhilser

Ove Ritter
Dirigent - Sekretær
Danmarks Veteraner, Lokalafdeling Færøerne
Føroyskír Veteranar

END

