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Onsdag, den 9. januar 2019 
 Her ved den 3de. skydeaften i denne vinter, var vi 8 skytter, som havde en god aften 
med meget fine resultater. Vinterens bedste resultat for 20 skud var på 196 point. 
 
Torsdag, den 31. januar 2019 
 Årets første klubaften havde deltagelse af 24 veteraner, der havde glædet sig til Leifs 
dejlige gule ærter, og de blev ikke snydt. Bannergaard bød det nye medlem Jens Martinussen, 
Cypern 15, Kroatien 1 velkommen, derefter gav han en kort orientering om DVs arbejde, siden 
sidste møde, han fortalte også, at foreningen havde modtaget en indbydelse fra Strøby Egede 
Forsamlingshus bestyrelse om at de den 23. feb. kl. 13-17 vil fejre Alex Kulle for hans 50 års 
arbejde i bestyrelsen. Thomas Buus fra VeteranCafeen Køge fortalte om deres arbejde, og hvad de 
tilbyder i fremtiden. De holder generalforsamling 13. februar. Han kunne også fortælle, at dem der 
har et Veterankort kan opnå 20 % rabat på billetten til Egholm Museum i Hornsherred 
(Krigsmuserum) ejet af Ole Falck. Flemming gav en orientering fanekommandoens arbejde i 
december og om foreningens skydning. Aftenen sluttede med et på gensyn fra alle. 
 
Onsdag, den 6. februar 2019 
 Vi har nu haft den 4de og sidste skydeaften i denne sæson. 15 skytter har kæmpet 
imod hinanden, og ikke mindst imod sine egne resultater, det har hver gang givet nogle fine og 
hyggelige aftenen, med nogle gode resultater. Vinteren har totalt givet et gennemsnit på 181,04 
point pr. skytte. Vinder blev Henrik Krogh med 194 point, nr. 2 blev Nicolai Krogh med 191,5 point 
og nr. 3 blev Flemming Jepsen med 190 point. Præmierne er overrakt. 

 
Nicolai Krogh, Henrik Krogh, Flemming Jepsen 

Torsdag, den 28. februar 2019 
 Vi var 21 veteraner til dette møde. N. Bannergaard havde ikke nogen nyheder, men 
han kunne meddele, at han var bortrejst til vor generalforsamling den 28. marts. Han ville sørge 
for, at det der påhviler formanden, vil blive overbragt til en værdig person. Flemming orienterede 
kort om vinterens skydning, og om den kommende skydning til næste efterår og vinter. Der vil 
komme en stigning på kr. 10.00 pr. skytte pr. gang. Flemming gav også en orientering og om de 
kommende arrangementer hvor foreningens fane deltager.  
 
Torsdag, den 21. marts 2019 
 Kunne vi byde Pladesmed Kim Roland Vegeberg velkommen i foreningen som nyt 
medlem. Kim var udstationeret på Cypern på hold 34,35,36,37. 
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DANMARKS VETERANER - MIDTSJÆLLAND 

  

Generalforsamling 

  

28. marts 2019 

  

Dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent og eventuelt stemmetæller 

  

a. Dirigent:                  Ivan Nyboe 

b. Stemmetæller:     Carsten Gert Madsen og Thomas Buus Kristensen 

c. Referent:                 Flemming Jepsen                                                                                                                                                                                                                                                     

  

Deltager antal 33 veteraner 

  

2. Formandens beretning 

Niels Bannergaard har i kraft af sit fravær (Afrika tur) givet sin skriftlige beretning til Næstformand Gunnar 

Bergstrøm til oplæsning. 

2018 har været et travlt år for DV. Med de udfordringer der er, for de udsendte styrker, 

må vi desværre opleve at flere kommer hjem med store ar på krop og sjæl, ja nogen har betalt den  

højeste pris, livet. Det bliver ikke bedre i fremtiden.  

Veteranstøtten fik i 2018 4-5 mill. kr. til deres arbejde, og alligevel rakte det ikke til alle  

planlagte aktiviteter. 

DV har nu et medlemstal på ca 3200 medlemmer, og 37 veteraner er gået til "Ryes Brigade". 

Første års gratis medlemskab, skal vi gøre os bedre til at holde på, vi bør nedsætte en arbejdsgruppe  

på 2-3 medlemmer, der prøver at fastholde de nye medlemmer i DV-Midtsjælland 

Midtsj. medlemstal er stabilt, der er til vore møder ca 20-25 med hver gang, og det er noget mere end i de  

andre foreninger. 

Vi har fået 2 VeteranCafeer i området, Køge og Greve/Solrød.Vi håber på et fint samarbejde med begge to. 

Vi har i 2018 haft foredrag ved Joop Vos om sine oplevelser under 2de Verdenskrig. 

Kasserer og kok Leif. "fedtbiks holder" Flemming P. Skydning ved Flemming. Fanekommandoen ved  

Flemming, Hans Chr. og Kjeld.  

Til sidst har vi "Spjæt" der på fornem vis holder styr på alle de oplysninger vi har brug for om 

vore medlemmer. 

I skal alle have en stor tak for jeres store arbejde, for at Midtsjælland kører. 

Alle jer der kommer til vore aktiviteter skal også have en stor TAK, for var i der ikke, var arbejdet spildt 

  

Beretningen blev godkendt 
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3. Regnskab: Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse. Regnskabsåret er kalenderåret 

Vore Kasserer Leif kunne som så mange gange tidligere fremlægge et flot regnskab,  

der balancerede med kr.  49.990,15 

Vi har i 2018 meldt os ud af foreningen DGI, det har givet os en besparelsse, vi vil bruge til anden side. 

  

  

Regnskabet blev godkendt 

  

  

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

Formandens honorar:             700,00 kr. 

Fanekommando honorar:  1.500,00 kr. 

  

Tilskuddene blev godkendt  

  

  

  

  

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

Bestyrelsen foreslår et udvalg der arbejder på at vi kan fastholde de veteraner der bliver automatisk og  

gratis medlemmer det første år efter deres udstationering 

  

Forslaget blev godkendt 

  

Udvalget fik følgende medlemmer: Gunnar Bergstrøm, Carsten Gert Madsen og Thomas Buus Kristensen 

De har første møde den 3. april 2019 

  

  

  

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

  

a.  Formand Niels Bannergaard, på valg                                                 Genvalgt 

b.  Næstformand Gunnar Bergstrøm, ikke på valg 

c.  Kasserer Leif Bork Petersen, ikke på valg 

d.  Bestyrelsesmedlem Carsten Gert Madsen, ikke på valg 

c.  Bestyrelsesmedlem Flemming Pedersen, på valg                         Genvalgt 

e. Suppleant Flemming Jepsen, på valg                                                  Genvalgt 

  

  

7. Valg af revisorer 

  

a.  Revisor Hanna Krogh, på valg                                                               Genvalgt 

b.  Revisor Kaj Krogh, på valg                                                                     Genvalgt 
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8. Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskab i 2020 

  

a.  Formand Niels Bannergaard 

b.                    Hans Chr.F´Foght 

c.                    Flemming Jepsen 

  

  

9. Valg fanebærer og fanevagt 

  

a.  Fanebærer Flemming Jepsen, på valg    Genvalgt 

b.  Fanevagt Hans Chr. Foght, på valg          Genvalgt 

c.  Fanevagt Kjeld Ole Jensen, på valg         Genvalgt 

  

  

10. Eventuelt 

Overrækkelse af hæderstegn: 

  

10 års for medlemskab: 

8619 Jan Vesti, ikke mødt, overrakt ved senere lejlighed af Bent Dybsøe 

8622 Jørn Mehlsen, ikke mødt 

8654 Gunnar Petersen, modtaget 

8756 Finn Aage Toldal, modtaget 

8798 Flemming Pedersen, modtaget 

  

25 års medalje for medlemskab 

4107 Poul Bjarne Larsen, ikke mødt 

4111 Ole Postvang, ikke mødt 

4115 Michael Andresen, modtaget 

4248 Lars Kragh, ikke mødt 

4342 Flemming Jepsen, modtaget 

4437 Thorkild Søndergaard Kristensen, modtaget 

4512 Tim Larsen, modtaget 

  

40 års medalje for medlemskab 

104 Frede Hansen, modtaget 

  

Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i Bronze 

8189 Kjeld Ole Jensen, modtaget 

  

  

Næstformand Gunnar Bergstrøm, og Dirigent Ivan Nyboe takkede for god ro og orden,  

hvorefter Foreningens fane blev ført ud. 
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Hæderstegn: 10 års nål   Hæderstegn: 25 års medalje 

                                                                                                    
Gunnar Petersen, Finn Aage Toldal og                                               Michael Andresen, Flemming Jepsen, Thorkild                                                                                                                     
Flemming Pedersen                                                                                Søndergaard Kristensen og Tim Larsen 
Jan Vesti og Jørn Mehlsen mangler                                                    Bjarne Larsen, Ole Postvang og Lars Kragh mgl. 
 
Hæderstegn: 40 års medalje                                             Hæderstegn: DV’s Fortjenstmedalje  

                                      
                        Frede Hansen                                                                           Kjeld Ole Jensen                         
                                                                                                                      

                   
                                           4. april 2019 NATO 70 års dag på Kastellet                                                                                               
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Torsdag, den 4. april 2019    
      Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, ambassadører fra de 29 NATO-lande, tidligere NATO-
generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og hele 
Forsvarets ledelse var torsdag samlet ved Monumentet over Danmarks internationale indsats på 
Kastellet i København. Her fejrede Atlantsammenslutningen og Danmarks Veteraner 70 året for 
Atlantpagten og dermed oprettelse af NATO. Fra Midtsjælland deltog vor fane ved Flemming og 
Kjeld. Leif Petersen, Peter Schrader og Egon Madsen deltog også. Der var en faneborg på 13 
Dannebrog og 2 NATO faner. En god dag med meget fint vejr.       
 
Torsdag, den 25. april 2019 
 24 veteraner fik en virkelig hyggelig aften, hvor vi fik en kort orientering fra 
Bannergaard, om hvad der var sket siden sidst. Flemming gav en orientering vedrørende de 
begivenheder fanekommandoen er inviteret til, bl.a. HM Dronning Margrethes besøg i Køge den 
28.-29. maj.  Den kommende vinterskydning er på plads. Vi ønskede vor Kasserer Leif og hans kone 
Ketty tillykke med diamantbrylluppet (60 år) den 1. maj. Bannergaard havde den glæde, at kunne 
ønske Jørn Mehlsen tillykke med sin 10 års nål og Poul Bjarne Larsen med 25 års medaljen. 

 
                                           N. Bannergaard,    P.B. Larsen         J. Mehlsen                                                                              
                                                                                                                      

Lørdag, den 4. maj 2019 
              74 året for Danmarks befrielse blev markeret i Køge med deltagelse af vor fane-
kommando, (Flemming, Hans Chr. og Kjeld) Flemming Pedersen, Tommy Andersen, Peter Schrader  
og Tim Larsen, hvilket er flot. Der var også deltagelse af 11 andre foreningsfaner. Der var tale ved 
Borgmester Marie Stærke, hvorefter frihedsbudskabet blev afspillet. Det hele sluttede af på Køge 
Torv.    

 Torsdag, den 23. maj 2019 

 På vort sidste møde inden sommerferien var vi 21 veteraner, der fik en kort 
orientering af Bannergaard om Repræsentantskabsmødet i Karup. Der var ingen dramatik. En ny 
forening blev stiftet, den fik navnet ”Jagtforeningen”. Flemming fortalte om fanekommandoens 
kommende aktiviteter. Thomas fra VeteranCafé Køge bad om hjælp til hvordan Køge Kommune 
skal afvikle den Nationale flagdag (5. september) Flemming kunne fortælle, at Midtsjælland har 
arrangeret en tur til Krigsmuseet Egholm den 21. september. Mødet sluttede med et meget 
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spændende foredrag af vort mangeårige medlem T. Larsen om hans mange oplevelser i Kashmir 
provinsen. Næste møde er torsdag den 29. august. 

Tirsdag, den 28. maj 2019 

 Hendes Majestæt Dronning Margrethe indledte sine sommerbesøg med Dannebrog 
med et besøg i Køge. Fanekommandoen ved Flemming, Hans Chr. og Kjeld deltog sammen med 34 
andre foreningsfaner ved modtagelsen på Køge havn.  

Onsdag, den 29. maj 2019 

 Peacekeepers Day på Kastellet havde deltagelse af 9 veteraner og vor fane. Der 
deltog i alt 17 foreningsfaner ved et godt arrangement. Der blev for første gang tildelt 60 års tegn, 
et ”gyldent egeblad” til de veteraner der havde været udsendt for 60. De første der fik dette 
symbol tildelt er dem fra GAZA hold 6. Vi havde 3 medlemmer, der fik dette æresbevis, det var 
Peter Schrader, Vagn Ove Jørgensen og Aage Hansen. Aage kunne desværre ikke selv være 
tilstede, så han modtager ”Egebladet” ved en senere lejlighed. 

Fredag, den 7. juni 2019 

 HKH Prins Joachims 50 års fødselsdag blev markeret ved en Faneborg af 20 faner på 
Amalienborg om aftenen. Vi var repræsenteret ved fanebærer Flemming Jepsen. 
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Fredag, den 14. juni 2019 

 Valdemarsdagen blev afholdt den 14. juni, af den grund at flere af de 38 deltagende 
faner, skulle deltage i Danmarkssamfundets store arrangement i København den 15. juni.                 
I Køge startede det med en festlig gudstjeneste i Skt. Nicolai Kirke, hvor der var sange af 
Københavns Politi Sangkor, solist Tomas Ambt Kofod og tale ved Borgmester Marie Stærke.        
Der blev uddelt 5 faner til følgende foreninger: Greve Pigegarde. KFUM spejderne i Borup, Højelse 
Skole, Borup Borgerforening og KFUM spejderne i Gørslev, Sølvbæk. Det hele sluttede med en 
parade til Køge Torv og reception på Køge Rådhus. Leif B.B. Petersen, Hans Chr. Foght og 
Flemming Jepsen deltog fra Midtsjælland. Alle deltagende faner modtog et Fanebånd ”Dannebrog 
800 år 1219-2019”    

Lørdag, den 15. juni 2019                                                                                                                                        
 15. juni, Valdemarsdagen, Dannebrogs 800 års fødselsdag blev fejret i København 
med deltagelse af vor fane ved Kjeld O. Jensen og Flemming Jepsen, det var et flot arrangement, 
men desværre lidt vådt (torden med regn). Vi gik fra Gothersgade Kaserne (Rosenborg) til 
Københavns Rådhus, hvor der var taler, sang og udlevering af nye foreningsfaner. 

Torsdag, den 29. august 2019                                                                                                                      
 Det første møde efter sommerferien, havde deltagelse af 24 medlemmer. De havde 
den fornøjelse, ud over at de hyggede sig, så var de med til at hylde 3 af deres venner, som havde 
modtaget det ”Det Gyldne Egeblad” som bevis for deres udsendelse for 60 år siden eller mere. 
Modtagerne var Evald Justesen, GAZA 1, Frede Hansen, GAZA 2, Aage Hansen, Gaza 6. Peter 
Schrader og Vagn Ove Jørgensen, begge GAZA 6, blev dekoreret den 29. maj på Kastellet. Jørn 
Gyrn, GAZA 4 og Helge Schøsler, GAZA 5 har fået dem overrakt i deres hjem. Den sidste Thorkild S. 
Kristensen, Gaza 4 får den overrakt på klubaftenen den 26. september.  

Modtagere af ”Det Gyldne Egeblad” 

 

Peter Schrader – Frede Hansen – Evald Justesen                                                                                    
Aage Hansen – Vagn Ove Jørgensen 
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Fredag, den 20. september 2019                                                                                                                
 HM Dronning Margrethe afslørede et ny mindesmærke for de danskere, der mistede 
liver som soldat i dansk og allieret tjeneste 1940-45.Mindesmærket er udført af kunstneren Bjørn 
Nørgaard. Midtsjællands fane med Flemming Jepsen og Hans Chr. Foght, samt Danmarks 
Veteraner Landsdelsfane-Øst med Poul Sloth Jørgensen og Per Jensen deltog. Der deltog i alt 26 
foreninger med fane.                                                                                                                               

                                                                                                                            
Fl. Jepsen – Hans Chr. Foght 

Lørdag, den 21. september 2019 
 Midtsjælland havde inviteret på museums besøg på Egholm Gods, der ejes af 
Godsejer Ole Falck. 19 medlemmer med damer havde taget imod invitationen, og de fik en meget 
fin eftermiddag med Ole Falck, der fortalte levende om sit livsværk. Det er en meget fin samling af 
militæreffekter, våben og mange andre ting som har tilknytning til den 2de Verdens Krig. Der er 
også mange gamle pistoler og jagtgevær. Nogle af effekterne går tilbage til 1600. Der er flere 
billeder på Midtsjællands hjemmeside. 
 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                     
 
 
 



12 
 

Torsdag, den 26. september 2019 
 Til denne klubaften var vi 22 veteraner, der fik en kort orientering fra Fmd. Niels 
Bannergaard om det nyligt afholdte formandsmøde. Flemming Jepsen fortalte om Flagdagen og 
om deltagelsen den 20. september i Mindelunden. Han kunne og meddele, at vinterskydningen 
starter den 9. oktober. Hans Chr. Foght fortalte om besøget ved Arne Staal Nielsens grav den 5. 
september sammen med familien. Foreningen havde også den ære, at kunne overrække 60 års 
symbolet ”Det Gyldne Egeblad” til Thorkild Søndergaard Kristensen, GAZA 4. 

 
Thorkild Søndergaard Kristensen – Niels Bannergaard 

 
Onsdag, den 9. oktober 2019 
 Vinterens første skydeaften, havde deltagelse af 15 veteraner, hvoraf de 4 kom fra 
VeteranCafé Køge. Skydningen gik fint med mange gode resultater og godt humør. Gennemsnittet 
for aftenens skydning var 184.45 point. 
 
Torsdag, den 24. oktober 2019 
  FN´s fødselsdag blev markeret på Kastellet med deltagelse af vor fanekommando 
(Flemming Jepsen, Hans Chr. Foght og Kjeld O. Jensen) samt Landsfane-Øst, Kbhvns. fane og 
Nordsjællands fane. Vi var i alt 22 veteraner der deltog i kranselægningen ved De Blå Baretters 
Mindesten og ved Monumentet. Vi sluttede med en lille sammenkomst i Bunkeren. 
 

                                                                                                                                                                                    
24. oktober 2019 FN Dag på Kastellet 
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Lørdag, den 26. oktober 2019 
 Køge Garderforenings 100 års jubilæum blev fejret med en parade igennem Køge 
med Gardens Tambourkorps og Hjemmeværnets orkester. Der var fanekommandoer fra lokale 
foreninger, bl.a. vor foreningsfane ført af Flemming Jepsen og Hans Chr. Foght. 
 
Torsdag, den 31. oktober 2019 
 Medlemsmødet havde deltagelse af 26 veteraner, de havde en god aften hvor flere 
ting blev drøftet, bl.a. VeteranCafé Køges forslag om, at der blev rejst en Mindesten for Danmarks 
udsendte i international tjeneste. Dette forslag fik Midtsjællands opbakning.  
 

 
 
Onsdag, den 6.november 2019 
 Vor 2de skydeaften havde 13 deltagere, og de leverede igen et godt resultat, 
gennemsnittet var lidt bedre end sidst, 184,85 point. Stemningen var meget fin. 
 
Søndag, den 17. november 2019                                                                                                             
 Borup Kulturhus havde åbent arrangement, hvor der blev vist og fortalt hvad huset 
bliver brugt til. Vi var repræsenteret ved Carsten Gert Madsen, med en stand og fane. 
 
Torsdag, den 28. november 2019 
 Vort sidste møde i år blev holdt i den kommende juls tegn. Der var deltagelse af 34 
veteraner med familie, og de fik en rigtig hyggelig aften, imens de nød Leifs varme gløgg, 
æbleskiver og andre lækkerier. Niels Bannergaard takkede for Midtsjællands hilsen ved hans 60 
års fødselsdag. Flemming fortalte hvad der var sket på vinterskydningen og hvad fanen havde 
deltaget i siden sidste møde. Han gav også en orientering om hvad foreningen kan forvente at 
blive inviteret til at deltage i med fane i det kommende halvår. Vi fik også tid til at synge en 
julesalme og en nytårssang, inden vi ønskede hinanden en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Onsdag, den 10. December 2019 
 Bød Midtsjælland Per Rosenkilde, velkommen som nyt medlem. Per var udsendt på 
Cypern DANCON 4. Per er i dag bosiddende Tyreløkke 7, 4622 Havdrup. 
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Spjæt, C. Schrader og P. Schrader 

Onsdag, den 4. december 2019                                                                                                                      
 Deltog Leif, Kjeld, Hans Chr. og Flemming i Veterancentrets gudstjeneste i Sct. Bendts  
Kirke i Ringsted. Det var en fin gudstjeneste med reception bagefter på Veterancentret. 

Søndag, den 22. december 2019                                                                                                                 
 Danmarks Veteraner afholdt mindedag på Kastellet med deltagelse af 5 faner og 21 
veteraner, der iblandt Leif, Hans. Chr. og Flemming. Der blev lagt krans ved vor mindesten og ved 
monumenter. Det sluttede med en reception i bunkeren. 

                                              

  4. december i Sct. Bendts Kirke, Ringsted                22. december Mindedag på Kastellet 
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Fanen 2019 

 28. marts  Generalforsamling, Midtsjælland                                                
 04. april  Natos fødselsdag, Kastellet                                                
 04. maj  Befrielsen (74 år) i Køge                                                         
 28. maj  Dronning Margrethe besøger Køge                            
 29. maj   Peacekeepers Day, Kastellet                                                 
 07. juni  Prins Joachim 50 år, Amalienborg                                       
 14. juni  Valdemarsdag, Køge                                                       
 15. juni  Dannebrog 800 år, København                                   
 29. august  Klubmøde, 60 års tegn ”Det Gyldne Egeblad”         
 20. september Mindelunden, København                                                      
 24. oktober  FN fødselsdag, Kastellet                                                             
 26. oktober  Køge Garderforening 100 års jubilæum                              
 17. november Åbent hus i Borup Kulturhus                                                         
 04. december Gudstjeneste i Sct. Bendts Kirke, Ringsted                         
 22. december Mindedag på Kastellet 

 

  

 

  

 

 

  

                                                                                         

                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


