Referat af Generalforsamling i Politiets Blå Baretter.
På Fangel kro, torsdag den 27. april 2017

Generalforsamlingen blev afholdt i ”Foredragssalen på Fangel kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S.
Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og beklagede endnu en gang, at der
stadig var for få som deltog, men et enkelt nyt ansigt, Arne Jensen fra Odense, fik en særlig varm
velkomst.
Herefter gik han over til dagsordenen. Til det første punkt han stod for, skulle der vælges en
Dirigent til at lede Generalforsamlingen. Han foreslog på bestyrelsens vegne Orla Bech og denne
blev med akklamation valgt.
Dirigenten tog ordet og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet man
havde fulgt reglerne i foreningen vedtægter. Han gav herefter ordet til Formanden, for at denne
kunne fremlægge beretningen på vegne af bestyrelsen.
Formandens beretning:
Velkommen til årets generalforsamling her på Fangel Kro, hvor det efterhånden er blevet en
tradition at vi afholder vores generalforsamling/årsmøde.
Foreningen tæller i dag 250 medlemmer – nogle falder fra, men det er også glædeligt at se, at der
er fortsat tilgang af nye medlemmer. Så sent som for 2 dage siden fik vi 2 anmodninger om, at
blive medlem af Politiets Blå Baretter.
Lad mig sige med det samme. Det bliver ikke den længste beretning jeg har aflagt. Som det er de
fleste bekendt blev jeg den 4. februar 2016 udsendt til EUPOL Afghanistan missionen, hvor jeg
arbejdede på hovedkvarteret i Kabul. Jeg sluttede missionen med udgang af året 2016.
Men lidt er der dog sket – bl.a. er vores blad udkommet 4 gange i løbet af 2016
På grund af min udsendelse, blev der ikke afholdt bestyrelsesmøder i 2016. Ting der skulle ordnes
blev klaret pr. mail.
Der blev afholdt et bestyrelsesmøde den 23. februar. Møderne afholdt på Fangel Kro.
På mødet drøftede vi bl.a. den nye aftale mellem Rigspolitiet og Forsvaret, hvor
polititjenestemænd der har fået PTSD eller lignende skader efter international tjeneste, nu har
mulighed for at benytte støttetilbud i forsvarets veterancentre. (aftalen omtalt i blad nr. 4 2016)

Tiltaget omfatter både nuværende og tidligere polititjenestemænd, som har været udsendt i
international tjeneste. Også nærmeste pårørende er omfattet af aftalen.
Forsvarets veterancenter tilbyder blandt andet psykologisk behandling og individuel
socialrådgiverbistand i forbindelse med f.eks. kontakt til kommunen.
Forhistorien er den, at en lille arbejdsgruppe som skulle se på både medaljer, og undersøge om
dansk politi kunne bidrage med yderligere støttetiltag, som kunne tilbydes tidligere udsendte
polititjenestemænd, hvis de efterfølgende fik problemer, når de kom tilbage efter en international
udstationering blev nedsat i 2015.
Folketinget vedtog inden arbejdsgruppen rigtigt kom i gang, at tidligere udsendte
polititjenestemænd med PTSD eller lignende psykiske helbredsproblemer i relevant omfang skulle
have adgang til de ydelser, som Forsvarets Veterancenter kan tilbyde. Dette medførte at
Rigspolitiet den 3. oktober 2016 kunne offentliggøre en aftale med Veterancentret, hvor tidligere
udsendte og deres pårørende kan bruge Veterancentrets døgntelefon og net rådgivning, og efter
henvisning fra Rigspolitiet og Arbejdsskadesektionen også modtage behandling, støtte og
rådgivning fra Veterancenteret.
Imidlertid var kommissoriet for arbejdsgruppen bredere, og Rigspolitiet ville meget gerne
involvere relevante aktører, for at høre om der eventuelt er yderligere støttetiltag, som kunne
iværksættes overfor tidligere udsendte polititjenestemænd. I den anledning blev ”Politiets Blå
Baretter” bedt om et høringssvar - om vi havde forslag eller ideer til yderligere støttetiltag i
forhold til tidligere udsendte polititjenestemænd.
Efter en grundig drøftelse omkring emnet fremsendte foreningens bestyrelse følgende:
Vi har i bestyrelsen drøftet de støttetiltag som tidligere udsendte polititjenestemænd nu tilbydes
via forsvarets veterancenter, og om der kunne bidrages med yderigere støttetiltag.

I den forbindelse vil vi gerne pege på Veteranstøtten, som er et supplement til de tilbud forsvaret,
og samfundet giver til udsendte og deres pårørende. (nogle som er faldet igennem det
sikkerhedsnet som samfundet har spændt ud under os)
Når vi kikker på baggrundsmaterialet som er nævnt på Veteranstøttens hjemmeside står der:
”Veteranstøtten kan bruges af alle, der er eller har været udsendt af den danske stat i
fredsbevarende eller fredsskabende missioner – for eksempel soldater, politifolk, personer i
redningsberedskabet og sundhedssektoren – og deres pårørende”.

Ovenstående taget i betragtning mener vi der er et misforhold mellem de tildelte/bevilligede
midler, og dem der bliver tilgodeset.

Vi er bekendt med at forsvaret har et godt ”opfangningssystem”, hvilket vi ikke har. Vi har derfor
et ønske om, i samarbejde mellem f.eks. Rigspolitiet, Forbundet og Politiets Blå Baretter at kunne
arbejde med at følge op på de tidligere udsendte som ikke pr. automatik retter henvendelse med
evt. problemer.

Vi tvivler på at udsendte politifolk, som ikke har en eller anden relation til forsvaret retter
henvendelse for at få hjælp, og det er præcis dem, som vi gerne vil fange op og hvis muligt
arrangere gensyns/gruppeture for.

Derfor ville det være godt, hvis vi også kunne råde over/være en del af de midler der bevilliges –
evt. til at arrangere disse gensyns/gruppeture til f.eks. Balkan specielt for tidligere udsendte
polititjenestemænd og deres pårørende.
Disse ture arrangeres i dag for forsvarets tidligere udsendte og deres pårørende, målrettet de
steder hvor forsvaret har været til stede.
Endvidere fremsendt:
Flere har forespurgt vedrørende veterankort – nu Log Buy – som tidligere udsendte i forsvaret får
(fik selv en i forbindelser med udsendelse med POMLT. Er det en mulighed??
Politiets medalje – er en realitet, det tør jeg godt sige. De formelle godkendelser er klaret, og
processen er nu så langt fremme, at man forventer at have en medalje klar ved udgangen på året.

Folk & Sikkerhed.
Politiets Blå Baretter er blevet medlem af Folk & Sikkerhed
Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation.
Folk & Sikkerhed arbejder for at styrke robustheden i det danske samfund via oplysning og
folkelige aktiviteter samt dialog med det politiske niveau. Folk & Sikkerhed er en landsdækkende
organisation med omkring 1.000 betalende medlemmer, men fungerer samtidig som
interesseorganisation for ansatte i Forsvaret, Politiet, beredskabet og sundhedssektoren, hvilket
giver os yderligere ca. 75.000 indirekte medlemmer
Du kan høre mere om foreningen på hjemmesiden: www.folkogsikkerhed.dk
Foreningens fremtid inc. bladet

Vi mangler stadig en redaktør af bladet. Det klares p.t. af formanden i godt samarbejde med
bladudgiveren Henrik - derfor----har jeg en kraftig opfordring til, at i alle vil bidrage med en historie fra en af jeres missioner. Det
gælder også jer, der var nogle af de første som var udsendt – på mange måder var de tidligere
missioner helt anderledes end de er i dag, hvor vi kan komme i kontakt med omverdenen via
telefon, Skype m.v. Udstyr som vi har med ud i dag, er også langt bedre, end det var dengang.
Artiklerne må gerne krydres med billeder. Når i er færdige bedes i sende den til mig så vi kan få
den med i bladet – hvis alle gjorde det ville vi have masser af stof til de næste blade – på forhånd
tak.
Foreningens fremtid.
Der skal også ske noget med bestyrelsen – fornyelse trænger sig på. Jeg er selv ved at nå den
pensionsmæssige alder, og min plan er at stoppe ved politiet i foråret 2018. Jeg mener derfor det
vil være godt, hvis vi kan finde en ny formand der stadig er i aktiv tjeneste. Vi skal også have en
fornyelse af bestyrelsen, hvis foreningen skal fortsætte. Specielt syntes jeg det er vigtigt, at
formanden er aktiv politimand – det gør mange ting nemmere.
Jeg håber på at der blandt vores yngre medlemmer findes nogle, som finder interesse for
foreningen og dens fortsatte eksistens. Så hermed en opfordring til at i melder jer på banen. Det
er et overkommeligt stykke arbejde der skal ydes.
Jeg håber at ovenstående/nævnte bliver taget godt imod, og at man tænker over det. Vores
forening skulle jo gerne bestå mange år endnu.
Jeg vil slutte beretningen med en stor tak til alle der i årets løb har bidraget med arbejde for
foreningen. Tak til alle der har bidraget med indlæg til vores blad. Tak til bestyrelsen for godt
samarbejde.
Dirigenten udbad sig eventuelle bemærkninger eller kommetarer til beretningen, men den havde
været så oplysende og fyldestgørende, at der ikke rigtigt var nogle bemærkninger, altså udover
Ole Amstrups indlæg, som referenten alligevel ikke kunne huske mere.
Beretningen taget til efterretning.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og alle klappede begejstret og regnskabet blev
vedtaget, så foreningen kunne give en kold øl. En enkelt havde spurgt til hvorfor
kontingentandelen fra pensionisterne var faldet og svaret fra kassereren var, at når man ikke
reagerede på 2 mails fra ham om fortsættelse af medlemsskabet efter pensionering blev man
slettet.
Der var ikke fremsendt nogen forslag, så punktet var hurtigt overstået.

Valgene var som følger:
Formand: Den aledeles fremragende nuværende formand blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelse: Kurt Bannerhoff og Stig Andersson blev ligeledes genvalgt med akklamation i samme
styrke som formanden.
Bestyrelsessuppleant: Jan Mortensen, der ikke var til stede, havde tilkendegivet, at han gerne ville
fortsætte blev genvalgt. Også her klappede alle.
Revisor: Ole Amstrup blev valgt med akklamation, på trods af sit utidige spørgsmål tidligere, som
referenten stadig ikke kunne huske, men det var heller ikke vigtigt.
Punktet Eventuelt blev hurtigt overstået og Dirigenten gav ordet til formanden for nogle
afsluttende bemærkninger.
Formanden takkede Dirigenten for den myndige ledelse af Generalforsamlingen og bad herefter
forsamlingen om at rejse sig od udråbe et leve for foreningen.
Alle rejste sig og alle råbte hurra og længe leve foreningen. Klokken var så blevet 16.45.
Det fik formanden til at indbyde os til at drikke resten af de stadig kolde øl på baren. Storslået.
For referatet, sådan som jeg husker det.
Kurt Bannerhoff

