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Landsrådsmødets deltagerfortegnelse
Præsidiet
Flemming Rytter
Carl Bratved
Flemming Martinussen
Arne Lorentzen
Uffe Uhler
Henrik Gattrup
Helmuth Hansen
Kurt Jæger-Rasmussen

Svend Knudsen
Leif A. Hansen
Flemming Brøndberg
Claus Stilling
Dronningens Livreg. Soldaterforening
Morten Andersen
Kaj Villadsen
Hugo Høgstrup
Jørn Georgsen
Falsterske Fodreg. Soldaterforening
Ingen tilmeldte

Præsidiesuppleant
Ricky Muxoll
Gæster

Fynske Livreg. Soldaterforening
Jørgen Emdal Larsen

Jørgen Høll - generalmajor

Hovedorganisationen af Officerer i DK
Ingen tilmeldte

Fanebærer
Ulrik Baunsgaard

Hærens Konstabel- Korporalforening
Ingen tilmeldte

DANILOG / STRR Soldaterforening
Ingen tilmeldte
Danske Dragonforeninger
Ole Erhardt Clausen

Intendanturforeningen
(Arne S. Lorenzen)

Danske Feltartilleriforeninger
Preben Sloht
Danske Gardehusarforeninger
Henning Terndrup

Danske Livregiments Soldaterforening
(Ricky Muxoll)
De Allieredes Danske Vaabenfæller
Jan Kaare Christensen
Danmarks Veteraner
Niels Hartvig Andersen
Jens Morten Jørgensen
De Danske Garderforeninger
Søren Thomassen

De Danske Pionerforeninger

Kystartilleriforeningen
Ole Maagaard
Luftværns-Artilleri-Foreningen
Hans Peter Bach
Bent O. Clausen
Militærpolitiforeningen i Danmark
Ole Bech Kristensen
Otto Westergaard
Prinsens Livreg. Soldaterforening
Kurt Mosgaard
Sjællandske Livreg. Soldaterforening
Helmer Christensen
Slesvigske Fodreg. Soldaterforening
Keller Nielsen

Telegrafregimentets Soldaterforening
Ingen tilmeldte
Jyske Trænregiment Soldaterforening
Asger Kibsgaard
Gert Jensen
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Referat
Landsrådets præsident, Flemming Rytter, bød velkommen og fanen førtes ind i mødesalen.
Præsidenten oplæste tekst i telegram afsendt til Hendes Majestæt Dronningen.
Præsidenten forelagde dagsordenen, som blev godkendt uden bemærkninger.
1. Valg af dirigent
Kurt Mosgaard, Prinsens Livregiments Soldaterforening, blev valgt.
2. Valg af stemmetællere
På præsidiets indstilling blev Morten Andersen, Dronningens Livregiments Soldaterforening samt Søren Thomassen, De Danske Garderforeninger, valgt.
3. Registrering af fremmødte stemmeberettigede landsforeninger
Landsrådssekretær, Fl. Martinussen, De Danske Garderforeninger, foretog navneopråb af de tilstedeværende foreninger og kunne konstatere, at 18 foreninger med i alt 129 stemmer ud af 178 mulige
stemmer var repræsenteret på landsrådsmødet. Der var ikke afgivet fuldmagt fra ikke fremmødte
landsforeninger.
4. Præsidiets beretning
Foreningsåret 2017 har været roligt og stilfærdigt. Et par højdepunkter er værd at nævne.
Det ene højdepunkt var vel Nordisk Stævne i Halmstad 14.-18. juni 2017, hvor gamle venskaber udbyggedes og nye skabtes på tværs af landegrænser. Turen derop og hjem blev foretaget med bus.
Organisatorisk blev stævnet gennemført pænt og ordentligt.
Det andet højdepunkt for vor organisation var udnævnelsen af HKH Kronprinsen som æresmedlem i
DSL. Ved en særaudiens på Amalienborg modtog Kronprinsen det indrammede diplom af en lille DSLdelegation. For DSL har det været vigtigt at knytte bånd til Kronprinsen som vor kommende konge.
Landsrådets ledelse og organisatoriske forhold
Efter en lidt stressende opstart i foreningsåret 2016 for såvel præsidenten som for Landsrådssekretæren og Landsrådskassereren er man nu ved at kende sine pladser og opgaver. Der eksisterer nu et
tillidsfuldt og godt samarbejde mellem alle i Præsidiet. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med
vore landsorganisationer om stort og småt. Ole Bennekou er efter årsskiftet 2017/18 afløst af Ricky
Muxoll som web-master for DSL hjemmeside.
DSL 2 repræsentanter i bestyrelsen for Dybbøl Mølle (Jens Peter Rasmussen og Keller Nielsen) varetager en meget vigtig opgave for DSL. Stedet og møllen er Hærens hjerteblod. Præsidenten for DSL
sidder også i bestyrelsen, men som udpeget af bestyrelsen for Dybbøl Mølle. Der er vedtaget en organisatoriske ændring omkring møllen (samordning med museet) og et omfattende projekt ”Historiecenter Dybbøl Banke” er under udvikling. Også ”Huset” i Bøffelkobbel” tages der nu vare på efter
mange års forsømmelser.
Soldaterbevægelsen i Danmark, repræsenteret ved DSM, har 2 repræsentanter siddende i ”Fonden
Danske Veteranhjem”s bestyrelse, nemlig K.E.Nielsen og Susanne Bager. Forretningsføreren har sagt
op, og man ser sig nu om efter en ny.
Medlemsstatus
Antallet af tilsluttede landsforeninger er i 2017 uændret 24.
Landsrådet gik ind i 2017 med 31.346 medlemmer i de 24 landsforeninger. Ved årets slutning var tallet faldet beskedent til 30.839, et fald på 1,6%. Faldet i 2016 var ligeledes 1,6%. I 2015 var faldet på
under 1 % mod faldene i 2014 på 3,5% og 2013 på 4 %.
Landsforeningerne oplever stort set alle mindre tilbagegange. Det er selvsagt ikke opløftende, at
gamle landsforeninger mister medlemmer, uanset denne udvikling har fundet sted gennem mange år.
I ”regimentsløse” landsforeninger er medlemmernes gennemsnitsalder høj og frafaldet stort.
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Økonomi
Landsrådets resultatopgørelse for 2017 viser et underskud på 385 kr. Forventningerne til resultatet
for 2018 er for nuværende, at vi vil lande på et tilfredsstillende økonomisk resultat.
Regnskabet for Nordisk Stævne i Sverige i 2017 blev et underskud på 45.766 kr., hvoraf 40.000 kr.
er afholdt af vore tidligere hensættelser.
Formandsrådet og præsidiet
Der skal lyde en stor tak til Præsidiet fra præsidenten for et godt og loyalt samarbejde. Specielt takker præsidenten for megen god hjælp og gode råd, også fra personer uden for præsidiet. Også en tak
til Formandsrådet for medvirken i DSL forhold, stort som småt.
ISS har nu fået overdraget opgaven at servicere Forsvaret og os soldaterforeninger, der benytter
Forsvarets faciliteter, ikke alene vest for Storebælt (som hidtil) men også og siden foråret 2018 øst
for Storebælt. Der vil givetvis komme nogle til- og ensretninger i den kommende tid. DSM sagsbehandler/kontakt til FES, K.E.Nielsen, vil snarest muligt orientere også DSL, hvorefter Landsrådssekretæren vil viderefordele nyt materiale/prislister (mad og indkvartering).
Samarbejdet i DSM og med Forsvaret
Samarbejdet med de øvrige involverede i DSM (Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd) er
forløbet acceptabelt. Den 9. oktober blev jeg valgt som formand for DSM.
Samarbejdet med Forsvaret var i 2017 nødlidende som tidligere år. Men med ny forsvarschef (FC),
general Bjørn Bisserup, er der tilsyneladende sket en ændring. DSM ledergruppe havde 3. januar
2018 et meget positivt møde med FC. En veloplagt og imødekommende FC lyttede og foreslog, at
man (FC og DSM ledergruppe) skulle overgå til kvartalsvise kontaktmøder i stedet for årlige møder.
FC vil også indkalde DSM ledergruppe til en særbriefing, når forslagsforliget er fulgt op af en implementeringsplan. Det er befriende, at ny FC tilsyneladende har skiftet kurs overfor soldaterbevægelsen. Alt andet vil også være helt uforståeligt.
Man kunne også overveje at dyrke Forsvarsministeren mere intenst sammen med Chefen for Hærstaben.
Nordisk Stævne
Vi befinder os nu mellem 2 nordiske soldaterstævner. Halmstad er overstået og vi venter på næste
stævne i juni 2019 i Norge. I 2021 foregår det i Finland.
Vi er så småt begyndt planlægningen af Nordiske Soldaterstævne 2023 i Danmark. Vi er ved at undersøge mulighederne for at gennemføre det i Nordsjælland omkring Høvelte.
Dybbøl Mølle
En beretning fra vore to Dybbøl-bestyrelsesmedlemmer vedlægges som bilag til nærværende beretning.
Soldatens- og Orlogsgastens Fond
En beretning fra vor repræsentant i bestyrelsen er ligeledes fordelt til alle.
Skydning
Jeg vil ikke sige noget omkring skydning. Håber at Ricky Muxoll vil kommen ind herpå senere på
dagsordenen.
Enkeltsager
Præsidenten kom ind på følgende enkeltsager.
Bladtilskudsdrøftelsen er afsluttet, og vi er nu inde i faste rammer med en godkendt fordelingsnøgle.
DSL fremtid/”moderløse” soldaterforeninger. Præsidenten har ved flere lejligheder rejst spørgsmålet
om uddøende soldaterforeninger. En skitse om at udpege nye ”moderenheder/myndigheder” til soldaterforeninger uden ”moder” har ikke vakt nogen begejstring. En opsamling af medlemmer fra lukningstruede soldaterforeninger i en central DSL-pulje kunne overvejes. Overvejelser bør fortsættes
m.h.p. at træffe beslutning om, hvorvidt vi skal gøre noget i forhold til hendøende soldaterforeninger
eller blot lade stå til.
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Anvendelse af den ”lukkede kongekrone” . DSL fik 17. januar 2017 godkendt sit logo af Rigsarkivet.
Desværre forlanger Styrelsen, at alle soldaterforeninger, der anvender den åbne kongetrone, skal ansøge enkeltvis. Henrik Gattrup har dog indvilliget i at hjælpe med ansøgningerne.
Æresmedaljen og evt. Fortjensttegnet i sølv. DSL har forsøgt at få disse hædersbevisninger ”løftet”
med en kgl. approbering. Vi har nu modtaget et ”no go”, hvorfor DSL nu vender os mod en ny løsning. Sagen overdrages til DSM m.h.p. løsning i DSM-regi. Henrik Gattrup har derfor overført alt relevant indsamlet materiale til Ole Bennekou, sekretær i DSM.
AFSLUTNING
Afslutningsvis takkede præsidenten alle landsforeningerne for deres engagerede indsats i foreningsåret 2017.
Præsidenten udtrykte håbet om, at DSL og soldaterbevægelsen i sin helhed finder en meningsfuld
fremtid, både af hensyn til Forsvaret, men også og ikke mindst de medlemmer, der nyder kammeratskabet i soldaterbevægelsen. Præsidenten understregede, at DSL har en pligt til i befolkningen at
fastholde forsvarsviljen.
Kommentarer til beretningen
I forsættelse af Præsidentens beretning var der spørgsmål fra Jan Kaare Christensen, DADV, om man
eventuelt kunne knytte regimentløse foreninger til et ”levende” regiment. Præsidenten udtalte, at
samme tanke findes i Sverige, og havde været introduceret af præsidenten på et tidligere DSL formandsrådsmøde.
Dirigenten orienterede i den forbindelse lidt om sine tanke i relation til en eventuel fusion med f. eks.
Dragonforeningen og Prinsens Livregiments Soldaterforening, men nok først om mange år.
Helmuth Hansen påpegede, at soldaterforeningerne i de 4 nordiske hovedorganisationer er meget
forskellige. Norge og Danmark har stort samme opbygning, medens Sverige og Finland primært er
organiseret blandt reserveofficerer / pensionerede officerer.
Jørgen Elmdal, Fynske Livregiments Soldaterforening, fortalte på opfordring, at foreningen klarer sig
– og afholder årligt jubilardag.
Da debatten var til ende, kunne dirigenten konstatere, at beretningen var taget til efterretning.
Eksternt indlæg
På dette tidspunkt blev ordet givet til Generalmajor, Jørgen Høll (pensioneret ultimo marts 2018).
Jørgen Høll var, indtil sin pensionering, chef for Specialoperationskommandoen.
Indledningsvis orienterede Jørgen Høll om sine headlines, og i forbindelse med en PowerPoint præsentation blev deltagerne ført igennem baggrunden for Specialoperationskommandoens oprettelse.
Der blev også givet en orientering om det nye forsvarsforlig (2018-2023) og dets udvikling frem mod
ultimo 2013 fra nu.
Fra tilhørernes side fremkom der kommentarer fra
-

Præsidenten,

-

Uffe Uhler,

-

Dirigenten og

-

Keller Nielsen.

Ved spørgetidens afslutning takkede Præsidenten Jørgen Høll for hans medvirken og overrakte DSL’s
vimpel.
5. Beretning om Dybbøl Mølle
Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd, og i tilknytning hertil orienterede Keller Nielsen om
de udfordringer, der er i forbindelse med en fusion af Møllen og Historiecenteret. Beretningen blev
godkendt uden debat.
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6. Beretning om Soldatens og Orlogsgastens Fond
Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd – og blev godkendt uden debat.
7. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Landsrådskassereren, Arne Lorentzen, aflagde regnskabet (plus fondene) for 2017 og kommenterede
diverse udgiftsposter. Fremsatte spørgsmål blev alle besvaret. Søren Thomassen, intern revisor, orienterede om sin gennemgang af regnskaberne og kunne kun anbefale godkendelse heraf – hvilket
også skete.
8. Budgetfremlæggelse / kontingent for 2019
Arne Lorentzen redegjorde for budgetforslaget. I den forbindelse orienteredes der om, at det efterhånden er mange år siden, der sidst er sket en regulering af kontingentet fra DSL’s landsforeninger
og organisationer. Kontingentet er p.t. kr. 3,00 pr. medlem fra landsforeningerne / organisationerne.
Udgifterne er ikke blevet mindre. Og hertil kommer, at DSL nu betaler nu for revision af regnskaberne. Det er præsidiets hensigt at foreslå en forhøjelse af kontingentet i 2019 – med virkning fra 01.
januar 2020. Det blev anført, at en stigning på kr. 1,00 pr. medlem nok var realistisk. Der var ingen
kommentarer til budgettet – som blev taget til efterretning. Dirigenten stillede spørgsmål til deltagerne om holdningen til en kontingentforhøjelse, som altså først kan godkendes næste år. Der var en
enstemmig erkendelse af nødvendigheden af en sådan kontingentforhøjelse. DSL landsorganisationer
bør derfor indbygge denne stigning i de budgetter for 2020, som skal godkendes i løbet af 2019.
9. Indkomne forslag:
Præsidiet fremlægger til godkendelse
1. Forslag til nye vedtægter
2. Vision
3. Handleplan for 2018-2019
Præsidenten orienterede om baggrunden for ønsket om nye vedtægter. En begrundelse, som er
forudgået af orienteringer på tidligere formandsrådsmøder.
I fortsættelse heraf gennemgik Henrik Gattrup opbygningen af præsidiets forslag – som var udsendt i forbindelse med indkaldelsen til landsrådsmødet.
Da gennemgangen var tilendebragt, henviste dirigenten til tidligere drøftelser. Herefter blev forslaget sat til afstemning – og blev enstemmigt vedtaget. Forslaget er efterfølgende underskrevet
af både præsident og dirigent.
Henset til, at der i de nye vedtægter ikke er indeholdt punkter om Vision (jf. pkt. 9.2.) samt
Handleplan (jf. pkt. 9.3.), udgik disse 2 punkter.
10. Valg:
•

Valg af præsident for 2 år. Flemming Rytter, De Danske Garderforeninger, var rede til genvalg. Flemming Rytter blev genvalgt for 2 år med akklamation.

•

Valg af landsrådskasserer for 2 år. Arne S. Lorentsen, Intendanturforeningen, var rede til genvalg. Arne S. Lorentsen blev genvalgt for 2 år. Valget skete med akklamation.

•

Efter indstilling fra region NORDJYLLAND blev Uffe Uhler, Dronningens Livregiments Soldaterforening, genvalgt og med Gert Jensen, Trænregimentets Soldaterforening, som suppleant.
Valget skete med akklamation.
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•

Efter indstilling region SJÆLLAND blev Ricky Muxoll, Danske Livregiments Soldaterforening,
nyvalgt og med Helmuth Hansen, De Danske Pionerforeninger, som suppleant. Begge valgt
med akklamation.

•

Efter indstilling region STORKØBENHAVN & BORNHOLM blev Kurt Jæger-Rasmussen, De Danske Pionerforeninger, genvalgt og Gert Andersen, Danmarks Veteraner, genvalgt som suppleant. Begge valgt skete med akklamation.

•

Valg af 2 repræsentanter til Dybbøl Mølles bestyrelse. J.P. Rasmussen og Keller Nielsen havde
meddelt villighed til genvalg. Begge genvalgtes med akklamation.

• Valg af repræsentant til Soldatens og Orlogsgastens Fond. Ole Bennekou, Falsterske Fodregiments Soldaterforening, havde meddelt villighed til genvalg. Ole Bennekou blev genvalgt med
akklamation.
11.

Valg af revision
På valg var: Registreret revisor Michael Wienberg, partner i Dansk Revision, Charlottenlund,
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Michael Wienberg genvalgtes med akklamation.
Interne revisorer :
Søren Thomassen, De Danske Garderforeninger. Var opstillet og havde erklæret villighed til
genvalg. Søren Thomassen genvalgtes med akklamation.
Poul Mødekjær, Intendanturforeningen /suppleant. Var opstillet og havde erklæret villighed til
genvalg. Poul Mødekjær genvalgtes med akklamation.

12.

Næste landsrådsmøde foreslås afviklet lørdag 06. april 2019 på Høveltegård.
Man noterede stedet uden yderligere drøftelse.

13.

Eventuelt
Under eventuelt blev der foretaget uddeling af præmier for skydning – resultater kan ses på
hjemmesiden.
Præsidenten orienterede om de skærpede adgangskrav til militære etablissementer over hele
landet, derunder også om de udfordringer, der ligger i samarbejdet med ISS/FES m.v. Det virker,
som om ingen tænker med soldaterforeningernes med disses øjne. Der blev rejst et spørgsmål,
om Folk og Sikkerhed kan hjælpe.
Endelig berørte Præsidenten spørgsmålet om, hvorvidt DSL nuværende struktur passer ind i den
øvrige soldaterforeningsstruktur (Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM)). Der
var en helt overvejende stemning for den hurtigst mulige og tætte koordination med DSM for at
udvikle en fælles ”dansk soldaterforening”. Alle erkendte nødvendigheden af en samlet soldaterbevægelse over for eks. den politiske verden. På præsidentens specifikke spørgsmål bekræftede
landsrådet, at man i en ny tilnærmelsesrunde til DSM kunne regne med DSL villighed til indmeldelse i DSM som enkelt-landsorganisationer i et rekonstrueret DSM, og at man i en fremtidig rekonstrueret DSM kunne udgiftsdele efter antallet af medlemmer.

14.

Landsrådsmødets afslutning
Dirigenten kunne konstatere at dagsorden var udtømt og gav ordet tilbage til Præsidenten.
Flemming Rytter takkede Kurt Mosgaard for en god og myndig ledelse af Landsrådsmødet. Mødet
sluttede kl. 1445
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Referent:

Dirigent:

Kurt Mosgaard
Fl. Martinussen
Landsrådssekretær

Kurt Mosgaard
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Danske Soldaterforeningers Landsraad

VEDTÆGTER
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Navn

§1

Organisationens navn er Danske Soldaterforeningers Landsraad, herefter
benævnt DSL. DSL er stiftet den 10. september 1936 under navnet ”Danske
Soldaterforeningers Fællesråd”.
stk. 2.
DSL’s hjemsted er den til enhver tid valgte landsrådssekretærs adresse.

Formål

§2

DSL har til formål at varetage, formidle og koordinere et samarbejde mellem tilsluttede landsforeninger / organisationer inden for den danske soldaterforeningsbevægelse.
DSL er uafhængig af partipolitik.
stk. 2
DSL har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og forsvaret til
styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af
dansk forsvar.
stk. 3
DSL har endvidere til opgave at formidle information og kommunikation mellem de
tilsluttede medlemmer og forsvarets ledelse.
Det er tilsvarende DSL’s opgave at varetage kommunikation og samarbejde med
andre komponenter i og med tilknytning til forsvaret samt til de øvrige organisationer og foreninger i den danske soldaterforeningsbevægelse.
stk. 4
Endelig påhviler det DSL
at
at
at
at
at

varetage forbindelsen til de nordiske soldaterforeningsbevægelser og til andre
internationale forsvarsvenlige organisationer,
varetage soldaterforeningernes interesser i Den Selvejende Institution ”Dybbøl Mølle”,
varetage soldaterforeningernes interesser i fondsbestyrelsen i ”Soldatens og
Orlogsgastens Fond”,
varetage administrationen af fonde og mindelegater, i hvilke DSL ved fundatsbestemmelser er indsat som administrator,
engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold i øvrigt
med tilknytning til det danske forsvar.

Struktur

§3

DSL organiseres i ansvars- og kompetencemæssig henseende således:
•
Landsforeningerne og organisationer
•
Landsrådsmødet
•
Præsidiet

Medlemmer af DSL

§4

Landsforeningerne / organisationerne er selvstændige organisatoriske enheder, der
selv fastsætter deres vedtægter.
stk. 2
Som medlemmer af DSL kan optages selvstændige landsforeninger / organisationer,
hvis formål er at styrke forsvarsviljen i den danske befolkning.

stk. 3
Optagelse af landsforeninger / organisationer, der er tilsluttet eller naturligt hører
under medlemmer, der er optaget i DSL, kan ikke finde sted.

stk. 4
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Anmodning om optagelse i DSL indgives skriftligt til præsidiet vedlagt landsforeningens / organisationens vedtægter, referat fra den seneste generalforsamling samt
en bestyrelsesfortegnelse.
Såfremt betingelserne er til stede, optager præsidiet landsforeningen / organisationen under forbehold af landsrådsmødets godkendelse.
stk. 5
Til dækning af DSL’s udgifter betaler alle tilsluttede landsforeninger / organisationer et kontingent, hvis størrelse fastsættes af landsrådsmødet.
Landsrådsmødet kan endvidere fastsætte det minimale og
maksimale antal medlemmer, der skal betales kontingent for.
stk. 6
Kontingentet beregnes på grundlag af landsforeningens medlemstal seneste 1. januar og skal være betalt senest 1. marts for at bevare stemmeretten til det ordinære
landsrådsmøde.
stk. 7
Nye optagne landsforeninger / organisationer betaler fuldt årskontingent for optagelsesåret.
stk. 8
En landsforening / organisation, som er i restance med sit kontingent, har ikke
stemmeret på landsrådsmødet.
stk. 9
Medlemmer, der ikke overholder DSL’s vedtægter eller på anden måde skader
DSL’s image, kan på førstkommende Landsrådsmøde ekskluderes. Landsrådsmødets afgørelse er endelig.
stk. 10
Udmeldelse af DSL skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til et regnskabsårs
udløb.
En udmeldt landsforening / organisation har intet krav på Landsrådets formue eller
ejendele eller dele heraf.

Landsrådsmødet

§5

Landsrådsmødet, der er DSL’s øverste myndighed, sammensættes af repræsentanter
fra de tilsluttede landsforeninger / organisationer.
stk. 2
Tilsluttede landsforeninger / organisationer har 1 stemme ved landsrådsmødet for
hver påbegyndt 200 medlemmer, dog minimum 2 stemmer.
stk. 3
Præsidiet indtræder i sin helhed med stemmeret i landsrådsmødet.
stk. 4
Ordinært landsrådsmøde afvikles normalt i april måned.
Landsrådsmødet indkaldes af præsidiet med 4 ugers varsel ved skrivelse til hver
enkelt tilsluttet landsforening /organisation.
Indkaldelsen ledsages af en skriftlig beretning og årsregnskabet samt eventuelle forslag til behandling på dagsordenen.

stk. 5
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Forslag, der ønskes behandlet på landsrådsmødet, fremsendes skriftligt til landsrådssekretæren og skal være denne i hænde senest 15. februar.
stk. 6
Et landsrådsmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 1/3 af landsforeningerne / organisationer er repræsenteret på mødet, og de fremmødte dækker mindst 50 pct. af
medlemsgrundlaget.
stk. 7
Ethvert medlem fra de tilsluttede landsforeninger / organisationer kan som observatør overvære landsrådsmødet uden stemmeret.
stk. 8
Der udfærdiges referat fra alle landsrådsmøder.
Referatet underskrives af mødets dirigent og udsendes til alle tilsluttede landsforeninger / organisationer.
stk. 9
Dagsorden til ordinært landsrådsmøde skal indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Registrering af fremmødte stemmeberettigede landsforeninger
Præsidiets beretning
Beretning vedrørende ”Dybbøl Mølle”
Beretning om Soldatens og Orlogsgastens Fond
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Indkomne forslag
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for næstfølgende år
Valg af præsidiemedlemmer og suppleanter
Valg af intern og ekstern revisor
Eventuelt

stk. 10
Ekstraordinært landsrådsmøde indkaldes efter præsidiets beslutning
herom.
stk. 11
Ekstraordinært landsrådsmøde indkaldes endvidere efter skriftlig begæring afgivet af 10 landsforeninger / organisationer tilsluttet DSL.
Begæringen skal være begrundet med angivelse af forhandlingsemne
og forslag.
stk. 12
Præsidiet indkalder til ekstraordinært landsrådsmøde senest 4 uger efter egen beslutning eller modtaget begæring herom med angivelse af tema og forslag.
Indkaldelsen er underlagt samme tidsfrist og betingelser som ved det ordinære
landsrådsmøde.
stk. 13
Stemmeret på landsrådsmøder har de fremmødte landsforeninger / organisationer,
der rettidigt har indbetalt kontingent til DSL.
stk. 14
Landsforeninger / organisationer, der ikke lader sig repræsentere på landsrådsmøder, kan give en anden landsforening skriftlig fuldmagt til på det pågældende møde
at repræsentere og afgive stemme for sig.
Ingen landsforening kan møde med mere end én fuldmagt.

stk. 15
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Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme udslaggivende.
stk. 16
Skriftlig afstemning gennemføres, såfremt én tilstedeværende repræsentant begærer
det.

Præsidiet

§6

Præsidiet sammensættes med præsident, vicepræsident, landsrådssekretær og landsrådskasserer samt 5 præsidiemedlemmer.
Der vælges 1 præsidiemedlem i hver af de 5 regioner, Nordjylland, Midtjylland,
Syddanmark (incl. Fyn), Sjælland (incl. Lolland og Falster) samt Hovedstadsområdet (incl. Bornholm).
Præsidiet udgør DSL’s daglige ledelse og vælges på landsrådsmødet for 2 år ad
gangen.
stk. 2
Præsidiet er bundet af de beslutninger, der træffes på landsrådsmødet.
stk. 3
Præsidiet har som ansvars- og kompetenceområde:
•
•
•
•
•
•

Strategi og mål.
Overordnet planlægning.
Økonomi og budget.
Profilering og synliggørelse.
Tværgående regionale aktiviteter.
Landsrådets Skydeudvalg.

stk. 4
Præsidiet indkalder til formandsmøde efter behov, dog minimum 1 gang årligt.
stk. 5
Der udfærdiges referat fra præsidiemøder samt formandsmøder, som udsendes til
alle tilsluttede landsforeninger / organisationer.
stk. 6
Præsidiet fastsætter egen forretningsorden.
Præsidiet kan til støtte for sit arbejde ulønnet engagere enkeltpersoner til særlige eller midlertidige funktionsområder, og kan nedsætte nødvendige drifts- og arbejdsudvalg.
stk. 7
Præsidiet er beslutningsdygtigt, når præsidenten samt 4 præsidiemedlemmer er til
stede.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme afgørende.

Valg

§7

Præsidenten, vicepræsidenten, landsrådssekretæren og landsrådskassereren vælges
hver for sig over 2 år.
Valg til præsidiet fordeles i øvrigt ligeligt over 2 år.
stk. 2
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Præsident, landsrådskasserer og 2 præsidiemedlemmer fra henholdsvis Region
Nordjylland og Region Sjælland vælges i lige år.
Vicepræsident, landsrådssekretær og 3 præsidiemedlemmer fra henholdsvis Region
Midtjylland, Region Syd og Region Hovedstaden (incl. Bornholm) vælges i ulige år.

stk. 3
Ingen præsidiemedlemmer kan bestride posten i mere end 10 år.
stk. 4
De 5 regionalt udpegede præsidiemedlemmer samt de 5 suppleanter vælges på
landsrådsmødet efter indstilling fra de tilsluttede foreninger i de 5 regioner.
stk. 5
Efter indstilling fra præsidiet fastsættes på et landsrådsmøde fælles regler for den
regionale valgprocedure.
Økonomi

§8

DSL’s regnskabsår er kalenderåret.
stk. 2
DSL tegnes overfor 3. mand af Præsidenten, Landsrådssekretæren og Landsrådskassereren – eller af 5 medlemmer af præsidiet. Præsidiet kan meddele fuldmagt.
stk. 3
DSL’s økonomiske midler og fondsadministration forvaltes af landsrådskassereren,
der fører den for regnskabsaflæggelse nødvendige bogføring.
stk. 4
Landsrådskassereren er ansvarlig for, at DSL’s årsregnskab med bilag afleveres til
revision senest 01. februar.
Det reviderede regnskab tilstræbes at kunne forelægges for præsidiet til underskrift
senest 28. februar
stk. 5
Præsidiet fastlægger størrelsen af kontantbeløb, der må være til landsrådskassererens daglige rådighed.
Herudover indsættes økonomiske midler i anerkendt pengeinstitut.

Hædersbevisninger

§9

Præsidiet kan tildele hædersbevisninger efter regler fastsat af landsrådsmødet.

Vedtægtsændringer

§ 10

Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages på et landsrådsmøde, hvor mindst 2/3
af de tilsluttede landsforeninger / organisationer er repræsenteret, og kun ved vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§ 11

DSL’s opløsning kan kun besluttes med den majoritet, der er gældende for vedtægtsændringer, jfr. § 10.
stk. 2
Er landsrådsmødet ikke beslutningsdygtigt forårsaget af manglende fremmøde fra
de tilsluttede landsforeninger / organisationer, men forslaget om opløsning er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes senest 4 uger efter til et nyt landsrådsmøde med forud oplyst og udsendt dagsorden, og under vedlæggelse af et protokollat fra det først afholdte landsrådsmøde.
stk. 3
Såfremt 2/3 af de fremmødte på det nye landsrådsmøde stemmer derfor, betragtes
DSL som opløst uanset antallet af fremmødte landsforeninger / organisationer.

14

stk. 4
Såfremt DSL opløses, overdrages dets økonomiske midler til Den Selvejende Institution ”Dybbøl Mølle”.
Det opløsende landsrådsmøde træffer beslutning om anbringelsen af DSL arkivalier
m.v.
stk. 5
Fusion eller sammenlægning med en anden paraplyorganisation, der støtter samme
hovedformål som DSL, jfr. § 2, og uanset hvilken juridisk person der er den fortsættende organisation, skal ikke betragtes som opløsning af DSL

Ikrafttræden

§ 12

Denne vedtægt er vedtaget på landsrådsmødet 14. april 2018 og træder i
kraft straks.

Flemming Rytter

Kurt Mosgaard

som præsident

som dirigent
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Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen
Præsidenten
København, den 2. marts 2018
Indledning
Det er mig en glæde for kun anden gang at kunne aflægge beretning til Landsrådet på lands-rådsmøde
2017 i Ålborg 15. april 2018.
Foreningsåret 2017 (= kalenderåret 2017) har været roligt og stilfærdigt. Et par højdepunkter er værd at
nævne.
Det ene højdepunkt var vel Nordisk Stævne i Halmstad 14.-18. juni 2017, hvor gamle venskaber udbyggedes og nye skabtes på tværs af landegrænser. Turen derop og hjem blev foretaget med bus. Organisatorisk blev stævnet gennemført pænt og ordentligt. Desværre var det danske kontingent henvist til et i
forhold til de andre kontingenter isoleret belægningsområde på 4. sal i en kasernebygning mere end el
øls afstand fra de øvrige kontingenter. Det vil mange af os mindre adrætte sent glemme. Jeg oplevede
endnu engang DSL-venskab, hygge og imødekommenhed, når det er bedst. Tak til mine de danske
stævnedeltagere.
Det andet højdepunkt, i det mindste for vor organisation, var udnævnelsen af HKH Kronprinsen som
æresmedlem i DSL. Ved en særaudiens på Amalienborg modtog Kronprinsen det indrammede diplom af
en lille DSL-delegation. For DSL har det været vigtigt at knytte bånd til Kron-prinsen som vor kommende
konge.
Landsrådets ledelse og organisatoriske forhold
Efter en lidt stressende opstart i foreningsåret 2016 for såvel mig og Landsrådssekretæren samt Landsrådskassereren er vi ved at kende vore pladser og opgaver. Der eksisterer nu et tillids-fuldt og godt samarbejde mellem alle i Præsidiet. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med vore landsorganisationer
om stort og småt. En særlig tak skal lyde til Ole Bennekou, der i hele 2017 fortsat har passet vor hjemmeside. Ole er efter årsskiftet 2017/18 efter længere tids ønske blevet afløst af Ricky Muxoll.
Vore 2 repræsentanter i bestyrelsen for Dybbøl Mølle (Jens Peter Rasmussen og Keller Nielsen) varetager
en meget vigtig opgave for os. Stedet og møllen er Hærens hjerteblod. Jeg sidder også i bestyrelsen,
men som udpeget medlem af Sønderborg Kommune. Der er ved at blive lagt op til organisatoriske ændringer omkring møllen (samordning med museet) og et omfattende projekt ”Historiecenter Dybbøl Banke” er under udvikling. Også ”Huset” i Bøffelkobbel” tages der nu vare på efter mange års forsømmelser.
Soldaterbevægelsen i Danmark, repræsenteret ved DSM, har 2 repræsentanter siddende i ”Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse, nemlig K.E.Nielsen og Susanne Bager. Susanne Bager blev udpeget primo
2017, men har desværre været sygemeldt og derfor ikke påbegyndt sit bestyrelsesarbejde. Vi håber alle,
at Susanne Bager snart kan vende tilbage og optage sit bestyrelsesarbejde.
Medlemsstatus
Antallet af tilsluttede landsforeninger er i 2017 uændret 24. Landsrådet gik ind i 2017 med 31.346 medlemmer i de 24 landsforeninger. Ved årets slutning var tallet faldet beskedent til 30.839, et fald på 1,6%.
Faldet i 2016 var ligeledes 1,6%. i 2015 var faldet på under 1 % mod faldene i 2014 var 3,5% og 2013
var det 4 %.
Landsforeningerne oplever stort set alle større eller mindre tilbagegang. Det er selvsagt ikke opløftende,
at vore gamle landsforeninger mister medlemmer, uanset denne udvikling har fundet sted gennem mange år. I vore ”regimentsløse” landsforeninger er medlemmernes gennemsnitsalder høj og frafaldet stort.
Økonomi
Landsrådets resultatopgørelse for 2017 viser et underskud på 385 kr. Forventningerne til resultatet for
2018 er for nuværende at vi vil landet et tilfredsstillende økonomisk resultat.
Regnskabet for Nordisk Stævne i Sverige i 2017 blev et underskud på 45.766 kr. hvoraf 40.000 kr. er
afholdt af vor hensættelse på 130.000 kr. Hensættelsen er herefter 90.000 kr.
Formandsrådet og præsidiet
Der skal lyde en stor tak til Præsidiet for et godt og loyalt samarbejde. Specielt takker jeg personligt for
megen god hjælp og gode råd, også fra personer uden for præsidiet. Også en tak til Formandsrådet for
medvirken i DSL forhold, stort som småt.
ISS har nu fået overdraget opgaven at servicere Forsvaret og os soldaterforeninger, der benytter Forsvarets faciliteter, ikke alene vest for Storebælt (som hidtil) men også og siden foråret 2018 øst for Storebælt. Der vil givetvis komme nogle tilretninger i den kommende tid. DSM sagsbehandler/kontakt til FES,
K.E.Nielsen, vil snarest muligt orientere også DSL, hvorefter Landsrådssekretæren vil viderefordele nyt
materiale/prislister (mad og indkvartering).
Samarbejdet i DSM og med Forsvaret
Samarbejdet med de øvrige involverede i DSM (Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd) er
forløbet acceptabelt. Der pågår fortsat drøftelser i DSM-regi, der sigter fokuserer på fremtiden og det
bedst mulige afsæt overlevelse. Den 9. oktober blev jeg valgt som formand for DSM, så evt. koordineringsproblemer kunne tænkes at være helt eller delvist overkommet.
Samarbejdet med Forsvaret var i 2017 nødlidende som tidligere år. Men med ny forsvarschef (FC), General Bjørn Bisserup, er der tilsyneladende sket en ændring. DSM ledergruppe, incl. mig, havde 3. januar
2018 et meget positivt møde med FC. En veloplagt og imødekommende FC lyttede og foreslog, at vi (FC
og DSM ledergruppe) skulle overgår til kvartalsvise kontaktmøder i stedet for årlige møder. FC vil også
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indkalde DSM ledergruppe til en særbriefing, når forsvarsforlig er indgået. Det er befriende, at ny FC har
skiftet kurs overfor soldaterbevægelsen. Alt andet vil også være helt uforståeligt.
Man kunne også overveje at dyrke Forsvarsministeren mere intenst sammen med Chefen for Hærstaben.
Nordisk Stævne
Vi befinder os nu mellem 2 nordiske soldaterstævner. Halmstad er overstået og vi venter på næste stævne i juni 2019 i Norge.
I 2021 foregår det i Finland.
Vi er så småt begyndt planlægningen af Nordiske Soldaterstævne 2023 i Danmark. Vi er ved at undersøge mulighederne for at gennemføre det i Nordsjælland omkring Høvelte.
Dybbøl Mølle
En beretning fra vore to Dybbøl-bestyrelsesmedlemmer vedlægges som bilag til nærværende beretning.
Soldatens- og Orlogsgastens Fond
En beretning fra vor repræsentant i bestyrelsen udsendes når mødet i Fonden er afholdt - medio marts
2018.
Skydning
DSL-landsskydningen på 15 meter havde i 2017 deltagelse af 8 skydehold med 48 skytter, en lille stigning på 5 skytter.
Landsskydningen på 50 meter havde derimod kun deltagelse af 1 hold med i alt 7 skytter, et hold havde
ikke set indkaldelse til skydningen på hjemmesiden og derfor ikke indberettet resultater.
Det er altså 5 skytter flere på 15 meter skydningen, hvorimod det ikke synes at være basis for at fastholde skydning på 200/50 meter med kun 2 hold.
Landsrådets Skydeudvalg indstiller derfor, at skydningen på 50 meter nedlægges også set i lyset af de
nye bestemmelser for Skytteforeninger mht. Registrering af skytter, våben og udfærdigelse af SKV6
(Skytteforeningernes Våbenregistrering) tilladelser mv.. Udvalget anbefaler udelukkende at gennemføre
15 meter skydningen fremover.
Landsrådet opfordrer meget til, at man i vore landsforeninger vil arbejde for at fremme skydningen og
gerne gøre det til en tilbagevendende ”festdag” hvert år at deltage i Landsrådets pokal-skydning.
Enkeltsager
Jeg vil kun i denne beretning berøre et par enkeltsager.
Bladtilskudsdrøftelsen er afsluttet, og vi er nu inde i faste rammer med en godkendt fordelings-nøgle.
DSL fremtid/”moderløse” soldaterforeninger. Jeg har ved flere lejligheder i tide og utide rejst spørgsmålet
om uddøende soldaterforeninger. En skitse om at udpege nye ”moderenheder” til soldaterforeninger uden
”moder” har ikke vakt nogen begejstring. En opsamling af medlemmer fra lukningstruede soldaterforeninger i en central DSL-pulje kunne overvejes. Overvejelser bør fortsættes m.h.p. at træffe beslutning
om, hvorvidt vi skal gøre noget i forhold til hendøende soldaterforeninger eller blot lade stå til.
Anvendelse af den ”åbne kongekrone”. DSL fik 17. januar 2017 godkendt sit logo af Rigsarkivet. Desværre forlanger Styrelsen, at alle soldaterforeninger, der anvender den åbne kongetrone, skal ansøge enkeltvis. Henrik Gattrup har dog indvilliget i at hjælpe med ansøgningerne.
Æresmedaljen og evt. Fortjensttegnet i sølv. Vi har forsøgt at få disse hædersbevisninger ”løftet” med en
kgl. approbering. Vi har nu modtaget et ”no go”, hvorfor vi nu vender os mod en ny løsning. Sagen overdrages til DSM m.h.p. løsning i DSM-regi. Henrik Gattrup har derfor overført alt relevant indsamlet materiale til Ole Bennekou, sekretær i DSM.
AFSLUTNING
Afslutningsvis vil jeg takke alle landsforeningerne for jeres engagerede indsats i foreningsåret 2017.
Jeg håber meget på, at vi finder os selv og ser en fremtid, hvor vi fortsat har en naturlig plads, både af
hensyn til Forsvaret, men også og ikke mindst de medlemmer, der nyder kammeratskabet i soldaterbevægelsen. Vi har også en pligt til i befolkningen at få fastholdt forsvarsviljen.
Flemming Rytter
Præsident
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DSL repræsentanter i DSI Dybbøl Mølle
Sønderborg den 24. januar 2018
Beretning om Dybbøl Mølle 2017.
Bestyrelsen.
Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle har i 2017 været sammensat således:
Formand: Jens Møller, som er udpeget til bestyrelsen af Museum Sønderjylland.
Jens Møller var i 2017 medlem af bestyrelsen for Region Syddanmark for partiet Venstre.
Næstformand: Pensioneret oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen (udpeget af DSL).
Det andet medlem, som er udpeget af DSL, er pensioneret oberst Leo Keller Nielsen, som afløste Knud
Hansen medio 2017.
Medio 2017 indtrådte ligeledes Præsidenten for DSL, pensioneret oberst Flemming Rytter, som afløste
Sønderborgs tidligere borgmester A.P. Hansen på en bestyrelsespost, der kan gives til personer med særlige kompetencer og interesse for Dybbøl Mølle.
De Danske Forsvarsbroderselskabers repræsentant i bestyrelsen er Arne Jørgensen.
Efter kommunal- og regionsrådsvalget i november 2017 skal der ske udpegning af to repræsentanter
udpeget af Sønderborg kommunalbestyrelse og en repræsentant udpeget af Museum Sønderjylland. Formanden, Jens Møller, er ikke blevet genvalgt til regionsrådet og er ikke af Tønder kommune genudpeget
til bestyrelsen for Museum Sønderjylland. Det er således i skrivende stund endnu uvist, om han udpeges
til bestyrelsen for Dybbøl Mølle.
Bestyrelsen for Dybbøl Mølle skal konstituere sig under et bestyrelsesmøde den 13. marts.
Møllens generelle drift.
Antallet af besøgende har i 2017 stabiliseret sig omkring de 15-16.000, som må forventes at være normalen – indtil genforeningens forventede ekstra fokus på Dybbøl i år 2020. Helt præcist var besøgstallet i
2017: 15.773 gæster mod 2016: 15.407 gæster. De nye tiltag overfor specielt skoleklasser har igen været en stor succes. Der var i 2017 ny rekord i antal skoleelever med over 4.100 gæster.
På trods af den lille fremgang i antal gæster udviser det foreløbige driftsregnskab for 2017 et underskud
på ca. 120.000 kr. Til sammenligning var der i 2016 et overskud på driften på ca. 141.000 kr. Årsagen til
underskuddet i 2017 er, at der var behov for at anvende et lidt højere beløb til vedligeholdelse af møllen.
Grænseforeningens landsindsamling i årene 2011 til 2014, som gav ca. 1.2 millioner kr. til en fond til
møllens vedligeholdelse, har nu for første gang givet et afkast, hvoraf 90.000 kr. vil indgå i regnskabet
for 2018 og vil blive anvendt til et nyt jerngelænder til rampen ved indgangspartiet, renovering af fem
vinduer i Møllen, udskiftning af defekte klapper i møllevingerne samt behandling af møllen med algefjerner. Møllen påregnes nykalket i 2019, således den er præsentabel i forbindelse med Genforeningsaktiviteterne i 2020.
Møllehuset.
Huset blev omfattende renoveret i 2012 og fungerer fortsat efter hensigten.
Bøffelkobbelhuset.
Det lykkedes heller ikke i 2017 bestyrelsen af rejse fondsmidler til en gennemgribende renovering af huset og haven. Derfor er der med virkning fra medio 2017 indgået en lejekontrakt med foreningen ”Jydske
Landsoldater/Bøffelkobbelhusets Venner”, som med egne midler og arbejdskraft i 2018 vil sætte huset og
haven i stand og stille stedet til rådighed for offentligheden. Foreningen er herunder naturligvis forpligtet
til dels at efterleve fredningskendelsen for hele matriklen dels at varetage de i DSI Dybbøl Mølles vedtægter gældende forpligtelser.
Huset vil ikke blive beboet, men vil blive benyttet som samlingssted for medlemmer af Jydske Landsoldater.
Graven i haven vedligeholdes fortsat af Forsvarsministeriets Krigergravstilsyn.
Udviklingsprojekt for Dybbøl Banke
Projektet er primært forankret under Historiecenter Dybbøl Banke, men det omfatter også Dybbøl Mølle
og hele Dybbøl terrænet med skanser. Projektet er i høj grad støttet af Sønderborg kommune, som har
bevilget en del penge til den professionelle projektudvikling.
Status for arbejdet er ultimo 2017, at kommunen nu screener visionen for de nødvendige undersøgelser
og høringer, som er nødvendige. Herefter formuleres en ansøgning om støtte til det videre fondraisingarbejde.
Målet er at kunne igangsætte arbejdet i 2020.
Man kan læse mere om Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle på hjemmesiden: 1864.dk
Jens Peter Rasmussen Leo Keller Nielsen
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Soldatens og Orlogsgastens Fond
Beretning for 2017
Soldatens og Orlogsgastens Fond har gennem de senere år været udsat for samme problemstilling som
andre fondsopbygninger – vanskeligheder med renteafkast. Bundlinien har indeholdt færre midler til donationer.
Fondsbestyrelsen besluttede i oktober 2016 på grund af lave afkast kombineret med et forudset behov
for at udligne en mellemregning med den bundne egenkapital (kurstab) ved salg af værdipapirer at suspendere udlodninger i 2017 og overføre det afkast, som vi måtte opnå, til 2018.
I Landsrådets regi blev der dog fra 2016 overført en mindre opsparet puljeandel til donationer i 2017.
Fonden har derved i 2017 i Landsrådets regi kunnet udmønte økonomisk tilskud til afvikling af jubilæumsstævner i to af vore landsforeninger med i alt kr. 3.700,-, og kr. 2.400,- er overført til 2018.
Soldatens og Orlogsgastens Fond, der fredag 6. juli 2018 kan markere sin 75 års stiftelsesdag, er funderet på en bunden egenkapital på godt 500.000 kroner* anbragt i Nordea Invest i obligationsbaserede
investeringsforeninger.
Fondens primære opgave efter fundatsen, der senest er opdateret i 2007, er at yde støtte til tjenstgørende menige i de tre værn. Desuden kan der ydes tilskud til tjenstgørende menigt personel i forbindelse
med støtte til soldaterforeningernes arrangementer, typisk jubilæumsstævner og særlige mindedage.
Der er tiltagende i Landsrådet en tendens til, at det kniber fonden at komme af med donationer af den
simple årsag, at færre – eller slet ingen – menige er til stede som støtte for vore arrangementer og jubilæumsstævner, og de generelle forudsætninger, som fondens fundats bygger på, er tiden stort set løbet
fra.
Hvor Søværnets Tamburkorps medvirker ved vore arrangementer, vil der kunne ydes tilskud til eksempelvis forplejning af korpset.
Fondsbestyrelsen opfordrer DSL-landsforeningerne til generelt at være opmærksomme på de værnepligtiges hjemsendelsesfester o.l., hvor et økonomisk tilskud i mange tilfælde vil være mulig.
Fondens fundats er i sin helhed tilgængelig på soldater.dk.
Marineforeningens landsformand, Jens Ole Løje Jensen, har siden 2007 været formand for fondsbestyrelsen. Forretningsfører er Elo Roger Henriksen (bankuddannet), og Marineforeningens statsaut. revisor
Flemming Heden Knudsen reviderer vederlagsfrit fondens regnskab.
Ole Bennekou
Fondsbestyrelsesmedlem DSL
* I oktober 2002 blev der ved Civilretsstyrelsens foranstaltning i forbindelse med likvidation af et legat
med næsten identisk fundats tilført vores fond yderligere 227.500 kr.
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