Årsmøde - Generalforsamling Politiets Blaa Baretter 2019 Fangel kro, Odense.
Af Stig Andersson Sydsjælland & Lolland Falster Politi.
Torsdag 25. april mødtes 40 medlemmer af foreningen til årsmøde/generalforsamling på hotel Fangel
ved Odense, på en fin solskinsdag.
Alle blev fint indkvarteret nogle i 2 mands værelser andre i enkeltværelser, ligesom enkelte blev
indkvarteret i et nærliggende hotel. Efterfølgende blev årsmøde/generalforsamling afholdt i et
velegnet lokale.
Der blev inden starten på årsmødet budt på en lille frokostmenu i restauranten.
Politiforbundet var i igen i år repræsenteret ved Claus Redder Madsen, og Rigspolitiets Sektion for
International Kapacitetsopbygning var også i år repræsenteret ved Politikommissær Flemming Bech.
Læs deres indlæg her i bladet.
Politikommissær Anders Schütt, holdt foredrag om sin mission i Kosovo, og pensioneret ki. Per Leo
Jepsen orienterede om Informationscenter for Danmarks Udsendte, placeret på Kastellet, i
Kommandantgården
GENERALFORSAMLNGEN
1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jesper Kristoffersen og da der ingen modkandidater var, blev han valgt.
Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen havde været
offentliggjort i Politiets blå Baretter i de forgangne 2 udgivelser, samt Dansk Politi.
2: Velkommen til årets generalforsamling/årsmøde her på Fangel Kro, hvor vi efterhånden har
været samlet en del år.
Dejligt at se at der også i år er mødt så mange op. Vi gav sidste år håndslag på at vi også i år vil
være mange – det kom til at holde stik. Tak for opbakningen.
Det koster selvfølgelig lidt mere når vi er flere – så håber derfor at det er OK, at vi i år afkræver en
egenbetaling på kr. 200. (det ser det ud til, at det er)
Det kan selvfølgelig give os et problem i forhold til det antal værelser Fangel Kro har – et positivt
problem. Vi har som sidste år valgt medlemmerne selv kan vælge om de vil bo sammen men en eller have enkeltværelse. Det betyder at vi har været nødt til at reservere værelser på Brobyværk. I
år 4 stk.
Hvad vil man sige til, at vi næste år får alle indkvarteret på Fangel Kro – og indkvarterer 2 på hvert
værelse. En billigere løsning.
Foreningen har et stabilt medlemstal, og består af 243 medlemmer.
Vi har ikke i 2018 deltaget/været inviteret med når internationalt afsnit har afholdt de-briefinger.
Det vil vi bestræbe os på at gøre, og derfor gøre International afsnit opmærksom på, at vi gerne vil
deltage – og udbrede kendskabet til Politiets Blå Baretter. Her har vi ofte hentet nye medlemmer til
foreningen.

På vores bestyrelsesmøder har vi blandt andet drøftet følgende:
Politiets Medalje.
Som i har set i bladet har vi søgt efter kollegaer, der har været udsendt til de tidlige missioner,
specielt Cypern, idet man ved Rigspolitiet ikke har overblik over, hvem der har været på mission.
Jeg har fået tilsendt navne på over 200 kollegaer, som har været udsendt i disse missioner. Navnene
er sendt til Rigspolitiet. Hvad er der så sket – ikke meget vil jeg sige. Det er ret frustrerende, idet
mange kollegaer ofte spørger til, hvad status på medaljen er, og man kun kan svare, at der ikke er
noget nyt.
Det betyder meget for dem at få den anerkendelse – og det er jo ikke den yngre del af udsendte
kollegaer vi taler om – derfor arbejder tiden jo også imod at de vil nå at modtage medaljen. Det kan
man ikke være bekendt.
Jeg har fra Per Damgård modtaget et brev han har modtaget fra Justitsministeren – efter at Per
henvendte sig skriftligt til ham angående medaljetildeling. I brevet erklærer Justitsministeren sig
enig i, at der bør indføres en medaljeordning.
Det har givet mig inspiration til – på Politiets Blå Baretters vegne at skrive til Justitsministeren –
angående den manglende information/interesse. Det vil jeg gøre straks efter denne
generalforsamling. (Se formanden har ordet)
25-års jubilæum. Foreningen kan næste år – den 26. april fejre 25-års jubilæum. Vi talte om at
fejre det i forbindelse med næste årsmøde – det vil i så fald finde sted torsdag/fredag den 23/24 april
2020.
Som jeg nævnte i sidste års beretning, er man velkommen til at komme med ideer til fejringen af
jubilæet. Har dog i skivende stund ikke modtaget noget angående dette. Men det kan i jo nå endnu.
Vi vil prøve at få udarbejdet et jubilæumsskrift/specialnummer af bladet.
Gensynstur til Balkan - det gamle missionsområde: sektor Nord i Kroatien blev ligeledes drøftet.
Det planlægges til at finde sted i uge 16 – før årsmødet. Det er planen at søge fonde om tilskud til
turen. Herunder vil vi ansøge om midler fra Veteranstøttens 2 Mill. Kroner pulje.
Kurt vil under eventuelt give flere oplysninger om turen.
Bladet blev som altid drøftet. Alle var enige om at bladet er er ganske udmærket i sin nuværende
form. Men der er altid plads til 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 variere af bladets indhold.
Der blev foreslået at orientere omkring foreningens arrangement i Veteranstøtten i bladet.
Vi havde egentlig planlagt et møde med overnatning, dagen før årsmødet. Men henset til
økonomien valgte vi i stedet at mødes i dag kl. 1000, for lige at få de sidste detaljer omkring
generalforsamling/årsmøde på plads.
VETERANSTØTTEN:
Som nævnt sidste år sidder jeg som repræsentant for Politiets Blå Baretter med i Veteranstøttens
Socialudvalg, og kan kontaktes hvis man har brug for hjælp/støtte.
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.
Veteranstøtten arrangerer i øvrigt mange familiearrangementer – læs mere om det på hjemmesiden
http://veteranstøtten.dk

Jeg vil ligeledes igen i år nævne at 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 køre med rygmærker i klub regi.
Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at skrive/ringe til mig: remme@privat.dk
mobil: 21221913.
Veteranstøttens 2 Mill. Kroner pulje kan også søges af udsendte fra politiet.
Gentagelse fra sidste år:
”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.
Kontakt mig, hvis i planlægger et arrangement, og er i tvivl om i kan få støtte via puljen.
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.
Frivilligt Veteranforum blev etableret i 2014 med det formål at varetage fælles interesser, bistå med
løsningen af fælles opgaver, styrke samarbejdet samt muliggøre udveksling af erfaringer med det
formål at bidrage til løsning af de særlige problemer og udfordringer, veteraner og deres pårørende i
Danmark kan stå overfor.
Den 3. april 2019 deltog jeg i konferencen – Viden om Veteraner, der blev afholdt i
Vingstedcentret.
Hvert år samles veteranaktører fra hele landet og Forsvaret til Viden om veteraner for at dele viden,
udbygge netværk og debattere aktuelle emner. En interessant dag med over 300 deltagere.
Bladet lykkedes det igen i 2018 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 krydret 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.
Stor tak til Wihlborg, Østergård & Hansen, som producerer og udsender vores blad. Dette
samarbejde fungerer rigtig godt.
Gentagelse fra sidste år😊”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.”
T-shirts.
Jeg har arbejdet lidt på evt. at få lavet en T-shirt med vores logo på. Ved ikke om det noget
medlemmerne vil syntes om – og købe. Vil formentlig ligge på en pris mellem 100 – 130 kr. pr. stk.

Til slut vil jeg rette 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.
Gert Remme
Formand.
3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og det fine resultat blev positivt modtaget.
4. Indkomne forslag Der var ikke fremkommet forslag.
5. Valg af formand Gert Remme med fuld majoritet
6. Valg af bestyrelse Kurt Bannerhoff & Stig Andersson, begge genvalgt.
7. Valg af suppleant Jan Mortensen genvalgt.
8. Valg af revisor Ole Amstrup genvalgt
9. Eventuelt Kontingent blev debatteret og nuværende beløb blev bibeholdt.
FACEBOOK (Ole Amstrup undersøger om vi skal på)
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Dirigent Jesper Christoffersen

