POLITIETS BLÅ BARETTER
Generalforsamling 2018 på Fangel kro den 19. april 2018.
Formanden bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen foreslog Jesper Christoffersen som dirigent.
På forespørgsel om andre kandidater var der ingen der blev nævnt eller foreslået.
Jesper Christoffersen blev valgt.
Den valgte dirigent konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og ingen havde
noget at indvende mod indkaldelsen.
Dirigenten konstaterede, at følgende dagsorden ville danne grundlag for Generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning ved Formanden
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Valg af kasserer
Valg af bestyrelse
Valg af suppleant
Valg af revisor
Eventuelt

Han gav herefter ordet til formanden:
Dejligt at se at så mange er mødt op i år – det er glædeligt – lad os give hinanden
håndslag på – at vi også ses næste år. Det kan selvfølgelig give os et problem i forhold til
det antal værelser Fangel Kro har – men den drøftelse må vi jo tage i bestyrelsen. Det er
jo et positivt problem.
Foreningen har et stabilt medlemstal, og består af 243 medlemmer. Med hensyn til nye
medlemmer har de før været inviteret med når internationalt afsnit har afholdt debriefinger. Det vil vi forsat bestræbe os på at gøre. Her har vi ofte hentet nye medlemmer
til foreningen.
Vi fik i slutning af året 2017 tildelt 15.000 kr. fra ”Rigspolitichefens Hjælpe og Gratialefond”
Som en særlig påskønnelse af Politiets Blå Baretters indsats.
Stor tak til Rigspolitichefen for det donerede beløb.
Bestyrelsesmøde den 20. februar. Mødet afholdt på Fangel Kro.
På mødet drøftede vi bl.a., hvem der kan være medlem af foreningen. Det blev
konkluderet at alle politifolk der havde været udsendt af staten – også kun kortvarigt f.eks.
Frontex, og trænerpuljen - også er omfattet på samme måde, som de der har været
udsendt på en eller flere lange missioner.
Det at man har været udsendt af den danske stat er fællesnævneren.
Vi havde en drøftelse angående kontingent til Veteranhjemmene. Foreningskontingent for
København er 500 kr. – for Trekanten er det 250 kr. De tre øvrige: Midtjylland – Odense –
Ålborg, har endnu ikke fastlagt et beløb, Hvis disse 3 evt. lægger sig på linje med
Trekanten, vil det blive 250 kr. pr. Veteranhjem. Hvis vi så skal støtte hvert Veteranhjem
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bliver det samlede kontingentbidrag 1.500 kr. for alle 5. Hvis der bliver oprettet flere
Veteranhjem ville bidraget vokse.
Vi besluttede derfor at støtte Fonden Danske Veteranhjem med kr. 1000.
Fonden Danske Veteranhjem er en almenvelgørende fond, som driver de fem
veteranhjem, som er placeret i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Fredericia.
Fonden Danske Veteranhjem drives professionelt af et sekretariat, men de fem
veteranhjem drives af lokalafdelinger, der på basis af frivillighed, værdighed og
kammeratskab står for veteranhjemmenes daglige aktiviteter.
Hvert enkelt veteranhjem har endvidere en ansat daglig leder, som har det socialfaglige
ansvar på veteranhjemmet.
Bladet blev drøftet. Alle var enige om at bladet er tilfredsstillende i sin nuværende form.
Der blev igen opfordret til at finde interessante indslag til kommende blade, herunder
måske nogle af ældre dato, som kunne være interessant læsestof for nyere medlemmer.
Flere missionsartikler fra udenlandske kolleger kunne være en varietet af bladets indhold.
Der blev foreslået at orientere omkring foreningens arrangement i Veteranstøtten i bladet.
En Balkan-tur for tidligere udsendte politifolk blev atter bragt på bane og en tur kan måske
arrangeres i 2020 i forbindelse med 25 års jubilæet ved delvis egenbetaling og delvist
tilskud.
VETERANSTØTTEN: På årsmødet i 2017 – og i blad nr. 2 2017 orienterede Formanden
for Veteranstøttens Socialudvalg; Bjarne Berner om Veteranstøtten.
Jeg sidder nu som repræsentant for Politiets Blå Baretter med i Veteranstøttens
Socialudvalg, og kan kontaktes såfremt man har brug for hjælp/støtte.
Jeg ser Veteranstøtten som et godt udgangspunkt, hvor fysiske og udfordrende idræts- og
friluftsaktiviteter kan inspirere veteranerne til at indgå i fællesskaber sammen med
ressourcestærke veteraner. Veteranstøtten yder bl.a. rådgivning og støtter veteranerne
med kørsel til statslige og kommunale myndigheder. Veteranstøtten yder endvidere
bistand til veteranerne ved at være bisiddere under møder.
Det kan nogle gange være nemmere for frivillige at få kontakt til ramte veteraner – der ikke
har lyst/energi til at kontakte offentlige myndigheder for at bede om hjælp
Den støtte og hjælp Veteranstøtten kan yde– og dermed også det sociale
udvalg, omfatter også udsendte/tidligere udsendte polititjenestemænd(veteraner),
og/eller pårørende, der måtte have behov derfor.
I forbindelse med mit arbejde i Veteranstøtten deltager jeg l et kursus i arbejdet med
Veteraner. Kurset afholdes i Norge, på Forsvarets Veterancenter, Bæreia, Kongsvinger,
og arrangeres af Norges Veteranforbund for Internationale Missioner. Kurset finder sted
over 3 weekender, hvoraf det første blev afholdt i weekenden 9 – 11 marts. Man skal
igennem dette kursus for at blive certificeret til at arbejde med Veteraner, hvilket er et krav
i Norge.
Herudover deltager jeg 4-6 maj i et info-kursus som afholdes i Frøslev Lejren af Danmarks
Veteraner, og et kursus den 2-3 juni i Karup, arrangeret af Veterancentret. Alt med det
formål at arbejde med og hjælpe Veteraner
Danmarks Veteraner har startet en MC-klub: Danmarks Veteraners MC-klub. Formålet
med klubben er at skabe fællesskab for veteraner på og omkring MC'erne Det er ikke
tilladt at kører med rygmærker i klub regi.
Jeg er selv medlem af klubben, og sidder i klubbens bestyrelse. I blad nr. 3 2017 havde
jeg et indlæg om en hyggelig tur jeg var med på. Du kan læse mere om klubben på
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hjemmesiden: www.danmarksveteraner.dk under lokalforeninger (hjemmesiden er under
opbygning) klubben er også på Facebook: Danmarks Veteraners MC-klub.
Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at skrive/ringe til mig:
remme@privat.dk mobil: 21221913.
Veteranstøttens 2 mill. kroner pulje. Jeg har i januar måned rettet henvendelse til
Veterancentret med en forespørgsel om, hvorvidt Politiets Blå baretter var berettiget til at
søge fra denne pulje.
Jeg fik følgende svar fra Thomas Renard, fuldmægtig i Veteransekretariatet: ”I kan søge
puljen på lige fod med veteraner udsendt for Forsvaret eller beredskabet. Bemærk dog at
det kun er politifolk, der har været udsendt i International mission, der er omfattet og ikke
”politiveteranerne”.
Ansøgninger for året skal – som det er nu – indsendes i marts måned.
Lad mig sige, at jeg finder det interessant og berigende at samarbejde med Danmarks
Veteraner og Veteranstøtten. Jeg finder det også værdifuldt for Politiets Blå Baretter. Vi
kommer på den måde ”ud af boxen” og bliver kendt i de andre organisationer. Vi bliver
taget godt imod.
Som repræsentant for Politiets Blå Baretter deltager jeg også i Frivillig Veteranforums
møder. Forummet består af mange forskelligartede foreninger der alle arbejder med
Veteraner og pårørende.
Politiets medalje – der arbejdes fortsat med medaljen. Der forestår et stort arbejde med at
finde den kollegaer der har været udsendt – specielt de første missioner. Henviser i øvrigt
til Flemming Bechs redegørelse.
Bladet lykkedes det igen i 2017 at få udsendt 4 gange, og første nummer i år er netop
udkommet. Det kan til tider være lidt af en kamp at få stof til bladet. Jeg vil derfor, som
vanligt, kraftig opfordre 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.
Som i kan se i bladet bringes der ind i mellem, under ”det historiske arkiv,” historier fra de
tidlige missioner, som på mange måder var anderledes. 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.
Det behøves ikke at være lange romaner – også et sjovt billede med en tekst til vil være
ok. Også artikler som ikke er missionsrelaterede, men har interesse for bladets læsere er
velkomne. Det kan være noget man har deltaget i, f.eks. Flagdagen – eller andre
højtideligheder.
Redaktøren vil blive rigtig glad – det er også mig. Det er ikke lykkedes at finde en til posten
– så skulle der sidde en i forsamlingen der har lyst til at overtage – så skal i bare sige til.
Jeg føler anledning til her at rette en stor tak til Wihlborg, Østergård & Hansen, som
producerer og udsender vores blad, for rigtig godt samarbejde.
Med hensyn til foreningen håber jeg 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 i
bestyrelsen.
Foreningen har i 2020 bestået i 25 år. Det bør markeres – så vi er allerede nu modtagelige
for ideer til et arrangement i anledning af jubilæet.
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Som nævnt tidligere i beretningen blev en gensynstur til Balkan omtalt. Det kunne være en
ide – men også andre forslag modtages.
Til slut vil jeg rette en stor tak til alle der i årets løb har bidraget med arbejdet for
foreningen. Tak til alle der har bidraget med indlæg til vores blad. Tak til bestyrelsen for
godt samarbejde
Formandens aldeles fyldige og informative beretning blev af dirigenten sat til debat, men
ingen havde spørgsmål til denne.
Beretningen enstemmigt godkendt.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og de gode tal blev positivt modtaget.
Efter et enkelt utidigt spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Indkomne forslag: Der var ikke fremsendt forslag.
Valg af kasserer: Finn Knudsen enstemmigt genvalgt.
Valg af bestyrelse: Jakob Mølgaard ønskede ikke genvalg og Bjarne Askholm blev
valgt som afløser for Jakob.
Valg af suppleant: Lasse Grelk blev genvalgt.
Valg af revisor: Lars Ruby blev genvalgt.
Eventuelt: Under punktet kom Dorte Bo Jensen med et forslag om, at man oprettede en
Facebook-gruppe, hvor man kunne drøfte forslag til og emner vedrørende en tur til Balkan
i 2020 med deltagelse af tidligere udsendte i området. Forslaget blev godt modtaget og
flere meldte sig til at hjælpe med oprettelsen og styring af en sådan gruppe..
Dette afsluttede Generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden.
Næste Årsmøde og Generalforsamling fastlagt til: torsdag den 25. april 2019.
Referent, Kurt Bannerhoff

Dirigent, Jesper Christoffersen

