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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde  

på KFUM Soldaterhjem, Fredericia, den 5. marts 2022  
 
Mødt:  

Leif Giebel, Helge Hoff, Elly Due, Henning Halkjær, Kai Clausen, Bent Jørgensen, Ernst Kronvold, Knud Bisgaard, Arne 

Slej, Finn Schjoldager, Rene Crone  

Afbud:  

Leif Pedersen  

 

Agenda  

1. Velkomst og gennemgang af agenda  

Formanden bød velkommen og fik godkendelse af dagsordenen  

 

2. Referat fra Repræsentantskabsmødet 2021.  

Ingen kommentarer  

 

3. Fane, ansøgning og udsmykning – priser og valg af model  

Der blev fremvist flere forskellige udgaver af udsmykningen (Logo og foreningsnavn). Enighed om at det skal være version 

2 med hvid tekst. Landsformanden har bestilt fane hos Danmarks-Samfundet den 5. marts, men endnu ikke modtaget svar. 

LF kontakter DS.  

 

4. Logo, blazer / bil – valg af model  

Blazermærket egner sig ikke som sticker til at klistre på en bil. Derfor er der lavet flere forslag. De er et indslag i PR af 

foreningen, så derfor vil man uddele dem til deltagerne ved jubilarstævner mv. De kan også uddeles til stævner mv.  

Valg af sticker: Enighed om at vælge to forskellige.  

Den runde til uddeling ved jubilæer og stævner. Der bestilles 1000 stk.  

Og nr. 3 med runde hjørner og CMYK kode svarende til Flyvevåbnets blå farve. Hvis det kan lade sig gøre, så skal de 

stikkes ind i bladet til medlemmerne. Ernst finder ud af om trykkeriet kan gøre dette. Der bestilles 2000 stk.  

Blazermærker: Der er kun 24 tilbage, hvilket dog vurderes at være tilstrækkelig til at klare den nærmeste efterspørgsel. 

Bestilles hos Jysk Emblem til næste år. Man skal finde ud af hvad de koster.  

 

5. Danske Soldater og Marineforeningers Fællesråd, opdatering fra seneste møde  

1. FSF tilgang til den aktuelle forsvarspolitiske debat, neutral eller aktiv  

Svært at udtale sig om konkrete spørgsmål, da DSM er upolitisk. FSF er ikke partipolitisk, men vil gerne støtte op om 

Forsvaret. Der var enighed om FSF ikke vil blande sig fagforeningsspørgsmål, da det kan bygge på andre forudsætninger 

end dem vi har indblik i. Formanden navigerer i DSM regi efter de på mødet afdækkede forholdsregler, men efterlyser 

medlemmernes holdning. Man må gerne diskutere det ude i afdelinger og lokalafdelingerne.  

 

6. Håndbog – status på opdatering, herunder historik.  

Oversigt over afdelinger og lokalafdelinger OK.  

Der er uoverensstemmelse i vedtægter om, hvem der deltager i Hovedbestyrelsesmøder og Repræsentantskabsmøder. Der 

laves forslag til næste repræsentantskabsmøde for at præcisere sammensætningen og beslutte eventuelle ændringer til 

vedtægterne. Landsnæstformand udarbejder oplæg til ny tekst.  

Bankerne efterlyser de tegningsberettigede i afdelinger / lokalafdelinger – skal indskrives i vedtægterne. Landsnæstformand 

udarbejder oplæg til ny tekst.  

Listen med oprettelse og nedlæggelse af lokalafdelinger skal genindføres i håndbogen – Elly har den opdaterede liste.  

Bestyrelseslister fremsendes til Landsnæstformand i løbet af foråret 2022 og Håndbogen opdateres.  

Tekst i medaljeafsnit kan misforstås, idet der er historik og kronologi i udvikling af medaljerne.  

 

7. Hjemmeside – status på opdatering, herunder historik.  

Ernst opdaterer hjemmesiden efterhånden som rettelserne indkommer  

 

8. Regnskab 2021, revideret  

1. Fordeling af midler til afdelinger og lokalafdelinger  

Det konkretiseredes at pengene til afdelingerne skal bruges til arrangementer, således medlemmerne får noget for pengene. 

Dette gælder også håndtering af anmodninger fra lokalafdelinger til afdelingerne.  

 

2. Fortsat indmelding af værnepligtige ved hjemsendelse  

165 menige meldt ind. Indtil nu har 5 har bibeholdt medlemskabet efter udløb af gratis perioden  

De får en folder, når de forlader uddannelsen i Karup og et gratis medlemskab indtil nytår, hvorefter de så får en 

opkrævning.  

Vi forsætter ordningen, da der reelt set ikke er alternativer.  
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3. Lageropgørelse af effekter.  

Svært at lave optællingen, da det er fordelt på flere forskellige lokationer. Det er nu på plads med alle effekterne, så 

lagerbeholdningen passer.  

 

9. Indkomne forslag til drøftelse.  

1. Drøftelse af jubilæumsarrangementer, herunder pris og begrænsninger  

Sidste år var der 297 deltager fordelt over 2 år, hvoraf 69 af dem var fra året før.  

Karup havde nogle udfordringer, fordi der var for mange tilmeldt til at man kunne håndtere det godt nok.  

Det vil så ikke ske fremover, også fordi tallet for indbydelserne falder med årgangene.  

Vi sætter prisen for deltagelse til 250,-kr for medlemmer og 425,-kr for ikke-medlemmer  

 

2. Forslag om at lade HB overtage ansvaret for afvikling af jubilæumsarrangementer  

Det er de enkelte afdelinger, som står for afviklingen af jubilæerne. Men HB vil gerne støtte op under det. Som tidligere vil 

Landsformanden skrive ud til FSN cheferne og anmoder om godkendelser af tidspunkter for afvikling af soldaterjubilæum. 

LF deltager i et formøde med cheferne for at forventningsafstemme omfang og ressourcer til afvikling af arrangementerne. 

Der kan opstå uforudsete udfordringer nu hvor ISS ikke længere står for kantinedriften. Leif skal have dato fra afdelingerne 

for jubilæerne snarest, så skrivelse til FSN cheferne kan sendes.  

 

10. Eventuelt  

1. Indkøb af skjold, tilbud og bestilling  

Bestilt 25 stk., idet forbruget er begrænset. Værktøjerne er vores ejendom og de opbevares i 10 år.  

 

2. Indkøb af hædersnåle og medaljer  

Hædersnåle: Kaj undersøger, hvem der kan fremstille nålene og til hvilken pris.  

Medaljer: Guldmedaljer bestilles, da beholdningen er lav og denne også bruges til 60, 65 og 70 års medaljerne.  

 

3. Invitationer fra Danmarks-Samfundet  

Op til de enkelte afdelinger/LA om de vil være med. Ingen problemer med dobbelt medlemskaber.  

 
4. Manglende levering af Propel  

Der er problemer med, at postvæsnet får afleveret Propel nogle gange. Ernst har lavet et fint indlæg til lokalavisen i 

Horsens.  

 

5. Bestyrelses- og udvalgsposter  

Vi skal se fremad og se om vi kan finde afløsere til vore poster. Måske sætte en annonce i bladet.  

Ernst laver en annonce for at finde en ny effektudvalgsformand  

 

Hvis man i en periode har været udmeldt af foreningen (Afbrudt medlemskab), så er vores holdning, at man tæller den 

første periode med, når man opgør den samlede anciennitet.  

Mangler indmeldelses dato for nogle medlemmer: Elly kontakter dem og de kan også få medaljer, hvis de i mellemtiden har 

haft jubilæum.  

 

Vi har ingen e-maildresser på medlemmerne.  

 

Lørdag den 21. maj er foreslået som dato for Repræsentantskabsmødet  

 

Referent  

Helge Hoff 

 


