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Side 2 

§ 1 

Foreningens navn er:                                                                                         

Danmarks Veteraner Lokalforening Midtsjælland.                                           

Danmarks Internationale Veteranorganisation. 

§ 2 

Foreningens formål er:                                                                                                   

At samle hjemsendte og tjenestegørende personel, der har deltaget i fredsstøttende 

(tidligere fredsskabende og fredsbevarende) og humanitære  missioner, til bl.a.   

møder og stævner for her igennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt 

medlemmerne. At medvirke til oplysning om de aktiviteter af fremstøttende og 

humanitære karakter dansk personel deltager i. At hædre afdøde medlemmer på 

værdig vis. 

§ 3 

Medlemmer:                                                                                                          

Adgang til at blive medlem af foreningen har enhver, der har gjort eller gør tjeneste i 

fredsstøttende og humanitære missioner og har modtaget medalje herfor, (f.eks. FN-

medalje, Nato-medalje eller Forsvarets medalje). Såfremt et medlem gør sig skyldig i 

en efter den offentlige mening vanærende handling eller skader foreningens 

omdømme og tarv, kan bestyrelsen indstille vedkommende til eksklusion.                                                                           

En eksklusion skal forelægges landsforeningens repræsentantskab på førstkommende 

repræsentantskabsmøde, hvor den ekskluderede, på dette møde, har ret til at forsvare 

sig i sin handling. Repræsentantskabet afgør, om eksklusion skal stå ved magt eller 

ophæves.                                                                                                         

Udmeldelse sker skriftlig til lokalforeningen, der fremsender udmeldelse til 

landsforeningens bestyrelse med eventuelle kommentarer. Udmeldte, slettede eller 

ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen. Som støttemedlem kan optages 

enhver, der måtte ønske det.  Støttemedlemmer betaler normalt kontingent og 

modtager foreningsbladet. Herudover har støttemedlemmerne ingen forpligtelser eller 

rettigheder i foreningens anliggender. 

§ 4 

Klubber:                                                                                                                    

Inden for lokalforeningens område kan oprettes klubber.  Klubber er underlagt 

vedtægterne for lokalforeningen og klubleder eller kontaktmand er ansvarlig for at 

vedtægterne overholdes                  
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§ 5 

Kontingent:                                                                                                      

Kontingentet, hvis størrelse afgøres af landsforeningen, indbetales til landskasseren   

en gang årlig og indeholder betaling for medlemsbladet ”Baretten”.                                                                                           

Girokortets kvittering/bankkvittering er gyldigt medlemsbevis. 

§ 6 

Bestyrelsen:                                                                                                      

Bestyrelsen skal bestå af en formand, en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen kan 

supplere sig med et antal bestyrelsesmedlemmer efter behov. Bestyrelsen vælges på 

generalforsamlingen for en periode på 2 år, idet formanden afgår i ulige år, og 

næstformand og kasserer i lige år. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler 

samt for dens virke og trivsel. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  

§ 7 

Revisor:                                                                                                                         

Til at gennemgå foreningens regnskab vælges på ordinære generalforsamling to 

revisorer, der vælges for et år. 

§ 8 

Generalforsamling:                                                                                                

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes med    

mindst 14 dages varsel ved meddelelse i medlemsbladet ”Baretten” med angivelse     

af dagsorden. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Dagsorden:                                                                                                                 

1.  Valg af dirigent og eventuelt stemmetæller.                                                        

2.   Formandens beretning.                                                                                        

3.   Regnskab: Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse. 

      Regnskabsåret er kalenderåret.                                                                                                                                                     

4.   Fastsættelse af rimelige honorarer for benyttelse af privat telefon, kørsel mm.                                                                 

5.   Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

      generalforsamlingen.                                                                                                      

6.   Valg af bestyrelse jf. § 6, stk. 3 

a. Formand 

b. Næstformand og kasserer 

c. Bestyrelsesmedlemmer og Bestyrelsessuppleanter 
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7.    Valg af revisorer                                                                                                         

8.    Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskab 

9.    Valg af fanebærer og fanevagt                                                                           

10.   Eventuelt                                                                                                        

Såfremt blot et medlem ønsker det, skal personvalg ske skriftligt. 

§ 10 

Opløsning af foreningen:                                                                                 

Foreningen kan kun opløses såfremt bestyrelsen enstemmig ønsker det. Bestyrelsen 

forelægger beslutningen på en ordinær generalforsamling, hvor den skal vedtages med 

mindst 75% af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.                                                                                             

Derefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det ene dagsordenpunkt 

”opløsning af foreningen”, hvor beslutningen træffes ved simpelt stemmeflertal.                                                                                          

I tilfælde af foreningens ophør, skal foreningens midler overføres til landsforeningen. 

§ 11 

Den siddende bestyrelse udpeger kasseren i foreningen, til at kunne disponere over 

foreningens formue. Kasseren kan alene hæve og indsætte beløb på foreningens konto. 

Kasseren kan ikke optage lån, eller andre former for kreditter i foreningens navn. 

§ 12 

Ændring af vedtægter:                                                                                      

Vedtægterne kan kun ændres efter beslutning på en generalforsamling. 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 22. marts 2018. 


