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Danske Soldaterforeningers Landsraad 
 

 
 
 

 

Referat 
af landsrådsmøde lørdag, den 23. april 2022 kl. 10 på KFUM’s 
 Soldaterhjem i Fredericia. 
 
Deltagerliste  
Christian Arildsen Præsident Pionererne 

Henrik Gattrup Vicepræsident Danske Gardere 

Arne Lorentzen Landsrådskasserer Intendanturf. 

Torben N. Madsen Region Midtjylland danske Dragoner 

Uffe Uhler Region Nordjylland Dronningens Liv 

Jan Kim Jørgensen Region København Pionererne 

Henning Terndrup Region Sydjylland Danske Gardehusarf 

Per Skou Hansen Region Sjælland Telegrafregimentern. 

Ulrik Baunsgård Fanebærer Danske Gardere 

Arne Rindom Jensen   danske Dragoner 

Ole Clausen  danske Dragoner 

Keller Nielsen  Slesvigske Fodr.S. 

Henning Juhl  Slesvigske Fodr.S. 

Finn Lyster  Slesvigske Fodr.S. 

Peder Korshøj  Prinsens Liv 

John Lindgren (Valde)  Sjællandske Liv 

Palle Piil  Sjællandske Liv 

Helmuth Hansen  Pionererne 

Morten Andersen  Dronningens Liv 

Jørn Jessen  LAF 

Hans Peter Bach  LAF 

Claus Stilling  Pionererne 

Ole Bech Kristensen   Militærpolitiforeningen  

Erlin Lund Juhl  Militærpolitiforeningen 

Erik Petersen   Danmarks Veteraner  

Jan Kaare  

De allieredes våbenfæl-
ler 

Sven-Erik Bolt Magnussen  Dronningens Liv 
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 Dagsorden R e f e r a t 

 
 
 
 
 
 

1 

Velkomst  
 
 
 
 
 
Godkendelse af 
 dagsorden 
 

Præsidenten bød velkommen til landsrådsmødet med et par 
praktiske bemærkninger. 
Fanen føres ind. 
Præsidenten oplæste tekst i telegram til HM Dronningen. 
 
 
Som dirigent blev Peder Korshøj valgt – og konstaterede 
dagsordenen godkendt. 

2  Stemmetællere 
 

Som stemmetællere blev Ulrik Baunsgård og Morten Ander-
sen valgt 

3 Fremmødte og 
stemmeberetigede 
 
  

Dirigenten gennemgik stemmeberettigede, hvor der var 
fremmøde af repræsentanter for 18566 medlemmer, svaren-
de til 64,7 % - Landsrådet var således beslutningsdygtige. 

 

4 Præsidiets beret-
ning 

Præsidenten fremlagde præsidiets skriftlige beretning for 
2021 (vedhæftet indbydelsen) med opdatering på de seneste 
dage. 
Orienterede om Kronik i avisen og seneste vedr. Nordisk 
Stævne, hvor der stadig var uvished om gennemførelsen. 
Beretningen godkendt. 
 

5 
 

Dybbøl Mølle Keller Nielsen gennemgik beretningen for Dybbøl Mølle med 
lidt opdateringer og praktiske gøremål. Modtog gode råd 
vedr. facadebehandlingen fra deltagerne. 
Beretningen godkendt. 
 

6 
 

Soldaten og or-
logsgastens fond 

Landsrådskassereren orienterede om Soldaten og Orlogsga-
sten fond, som er under afvikling. De tilsluttede organisatio-
ner har modtaget beløb, hvor DSL har brugt beløbet til ind-
køb af DSL-caps, som bliver udleveret til VPL ved hjemsendel-
se. 
Beretningen godkendt. 

7 Revideret regn-
skab 
 

Landsrådskassereren gennemgik der reviderede udsendte 
regnskab, som udviste et resultat på kr 51981. Regnskabet 
blev enstemmigt godkendt 

   

8  Budget 2023    Det fremlagte budget blev gennemgået og herefter enstem-
migt vedtaget. 
 

9 Indkomne forslag a. Vedtægtsændringer – Det besluttedes, at åremålsbe-
grænsningen i præsidiet ophæves. Det besluttedes, at 
der senest ved næste landsrådsmøde bliver en supple-
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ant for landsrådskassereren og for landsrådssekretæ-
ren. 

b. Præsidiet havde anmodet om godkendelse til brug af 
op til 50000 kr over 5 år fra Fællesfondens midler til 
køb af tekniske hjælpemidler til præsidiet. Anmodnin-
gen blev godkendt. 

c. Præsidiet havde anmodet om godkendelse til brug af 
25000 kr af Fællesfondens midler til støtte af Engage 
festivalen 2022 for synliggørelse af DSL. Anmodningen 
blev godkendt. 

 
10 

 
 

 
Valg 
                  
 
 

   
Følgende blev valgt/genvalgt 
Præsident Christian Arildsen, de danske pionerf.                  for 2 år 
Landsrådssekretær Per Skou Hansen, Telegrafreg. Sold.f.    for 1 år 
Landsrådskasserer Arne Lorentzen Intendanturf.                  for 2 år 
Præsidiemedlem Sjæll. LF Helmuth Hansen danske pionerf. for 2 år 
Præsidiemedlem Nordjyll. Uffe Uhler Dronningens Livr.       for 2 år 
Suppleant landsrådssekretær for 1 år – udsat til 2023 
Suppleant landsrådskasserer  for 2 år – udsat til 2023 
Suppleant for Midtjylland – der arbejdes på det 
Suppleant Fyn, syd og sønderjylland   Hugo Runge GHF 
Repræsentant til soldaten og Orlogsgastens fond Arne Lorentzen valgt 
Suppleant for Sjælland og LF   Thor Agri  Telegrafreg. Soldaterf. 
Suppleant for Nordjylland  Gert Bøjer Jensen  
 

11 Valg af revisorer 
 
 

Michael Wienberg, Søren Thomassen og Ulrik Baunsgård som suppleant 
blev valgt 

 

12  Næste landsrådsmøde afholdes lørdag den 29. april 2023 
øst for Storebælt 
 

13 Evt. God debat – herunder kort status fra foreningerne 
            
                                 
 Henrik Gattrup, DDG: omtalte igen DG-ung, hvor garderforeninger 
 har held til rekruttering af medlemmer – omtalte       gardermarch på 8 
- 17 eller 30 km i Høvelte i samarbejde med Veteranerne. 
  Arne Lorentzen, Intendantur: Samme status som i marts – lav aktivitet 
  Sven E. DRLR: har haft 365 års fødselsdag - afholdt stiftelsesfest – jubi-
larstævne 24. september. 
 Henning Terndrup GHF: omtalte kort busture og at man arbejdede på 
GHF-Ung -    Gardernes koncept. 
 Per Skou Telegrafen: omtalte aktiviteterne, og at TRS ikke stiller fane 
til HM  Dronningens jubilæum den 10. september pga. jubilarstævne 
som ikke kan ændres. 
 Ole, Dragonerne: omtalte foreningens aktiviteter 
 Keller, Slesviske F.: Omtalte bl.a. Kronborg den 17. september 
 Peder, Prinsens: Omtalte foreningens aktiviteter 
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 Valde, sjæll.liv: Holder jubilarstævne i august 
 Jørn, LAF: positiv genåbning af Århus afd. Lille fremgang i medlemmer 
 Claus Stilling, pionererne: Kniber med at fastholde og rekruttere nye 
 Ole Militærpol.: Der er udfærdiget reviderede vedtægter, som skal 
behandles på næste landsmøde 
 Erik, red. Danske veteraner: mange aktiviteter rundt i landet for vete-
raner med pårørende. 
 Kaare, danske våbenfæller: Deltager i flere mindedage, omtalte kran-
senedlægning Den 9. maj (Rusland). 
 
 

14 Evt. Under evt. blev der uddelt præmier for skydning. 
 
Præsidenten oplæste takketelegram fra HM Dronningen og 
takkede herefter dirigenten for veludført arbejde og herefter 
blev Fanen ført ud. 
                          Landsrådsmødet afsluttes. 
 

 
 
 
 

 
FOREDRAG      Kl. 11 blev landsrådsmødet suspenderet ved pkt 7 for at give plads til 
                          Næstkommanderende for Hæren, brigadegeneral Michael Bach Jensen. 
                          Michael fortalte levende i forbindelse med et powerpoint på 35 slides  
                          om Forsvaret her og nu, samt de fremtidige ønskede strukturer i for- 
                          bindelse med et nyt Forsvarsforlig. Vi takker Michael Bach for et fan- 
                          tastisk orienterende foredrag. 
 
DYBBØL MØLLE        
Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle har i 2021 været sammensat 
således: 
Formand: Pensioneret oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, udpeget af DSL. 
Næstformand: Claus Klaris, udpeget af Sønderborg Kommune, valgt til kommunalbe-
styrelsen for partiet Venstre. 
Det andet medlem, som er udpeget af DSL, er pensioneret oberst Keller Nielsen. 
Pensioneret oberst Flemming Rytter har været udpeget af bestyrelsen til en post, der 
kan gives til personer med særlige kompetencer og interesse for Dybbøl Mølle. Flem-
ming Rytter er nu af personlige årsager udtrådt af bestyrelsen. 
Advokat Hans Lindum Møller, udpeget på tilsvarende vis som Flemming Rytter. 
De Danske Forsvarsbroderselskabers repræsentant i bestyrelsen er Arne Jørgensen. 
Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, udpeget af Museum Sønderjylland. 
Det andet medlem, som repræsenterer Sønderborg Kommune, er Gråstens tidligere 
borgmester, Bendt Olesen, for Socialdemokratiet. 
Centerleder Bjørn Østergaard er bestyrelsens sekretær. 
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Medlemmerne af bestyrelsen er generelt udpeget i en periode på fire år, der svarer til 
den kommunale valgperiode. Dette er nu også gældende for medlemmer udpeget af 
DSL. Det netop afholdte valg til kommunalbestyrelserne i efteråret 2021 medfører og-
så ændringer i bestyrelsens sammensætning, idet Claus Klaris afløses af Kjeld Stærk, 
som ligeledes er valgt for partiet Venstre. Der er desuden indført i de nye vedtægter, 
at 
bestyrelsesmedlemmer udpeget af DSL og det af De Danske Forsvarsbroderselskaber 
udpegede medlem udpeges forskudt med 2 år i forhold til medlemmer, som følger den 
kommunale valgperiode. Dette betyder, at disse nu er udpeget for perioden 2020 til 
2023. 
Møllens generelle drift Det har atter været en sæson præget af restriktionerne i for-
bindelse med corona. Til trods for restriktionerne lykkedes det imidlertid at få en til-
fredsstillende sæson. På møllen kom der i alt 21.455 gæster, hvilket er pænt over de 
budgetterede 20.000. Resultatet blev et overskud på mellem 50.000 og 100.000 kr. Der 
blev ikke ansøgt om kompensation for coronarelaterede udgifter til møllen, idet opta-
gelsen på Finansloven for 2021 og 2022 imidlertid medførte et årligt statsligt tilskud på 
400.000 kr. 
Fra renoveringen af møllen i 2019 og 2020 står møllen nu med ny møllehat og krans, 
nye møllevinger samt nykalket ude og inde. 
Desværre er der fortsat problemer med kvaliteten af kalkningen af møllen. Den tidlige-
re behandling med KEIM har vist sig at gøre overfladen for tæt, hvilket betyder, at den 
underliggende mørtel ikke hærder op. Der er derfor vinteren over gennemført et for-
søg med forskellige behandlingsmetoder, og den fremtidige metode er nu valgt. Før 
denne kan bringes i anvendelse, skal møllen sandblæses og herefter gennemgå den 
valgte proces. Arbejdet vil blive gennemført med start efter Dybbøldagen og vil være 
færdig inden sommerferien. Dette omfattende arbejde vil koste omkring 800.000 kr., 
som bestyrelsen nu skal finde. 
Magasinbygningen har fået nye tagvinduer mod vest og fremstår nu i fineste stand. 
Tilbage udestår renovering af Monumentparken, som er iværksat med fire nye kanon-
lavetter som hjørnestenen, og hvor ambitionen er at have de fire kanoner klar til 18. 
april 2022, alt muliggjort gennem møllens optagelse på Finansloven. 
Det lykkedes som tidligere nævnt desværre ikke at få Dybbøl Mølle permanent på 
Finansloven fra 2020. Til gengæld er Dybbøl Mølle kommet på Finansloven for 2021 og 
2022 med 400.000 kr. pr. år. Det muliggør – når vi ser bort fra den nævnte nykalkning 
– færdiggørelse af udestående projekter på møllen – ude og inde. Ambitionen er atter 
at komme på Finansloven fra 2023. 
Møllehuset 
Møllehuset blev omfattende renoveret i 2012 og fungerer fortsat efter hensigten. 
Bøffelkobbelhuset 
Der er indgået en lejekontrakt med foreningen ”Jydske Landsolda-
ter/Bøffelkobbelhusets 
Venner”, som med egne midler og arbejdskraft fra 2018 har påbegyndt istandsættelse 
af huset og haven og i den forbindelse stillet huset til rådighed for offentligheden. Hu-
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set bliver ikke beboet og anvendes som foreningshus for medlemmerne af Jydske 
Landsoldater. 
Graven i haven vedligeholdes fortsat af Forsvarsministeriets Krigergravstilsyn. 
Udviklingsprojekt for Dybbøl Banke 
Projektet er primært forankret under Historiecenter Dybbøl Banke i et tæt samarbejde 
med Sønderborg Kommune, men det omfatter også Dybbøl Mølle og hele Dybbøl ter-
rænet med skanser. 
Status ved udgangen af 2021 er, at konklusionerne i Vision 2020s forprojekt er forelagt 
for Sønderborg kommunes Udvalg for Kultur, Idræt, Handel og Turisme. Desværre har 
kommunen ikke afsat penge til dette projekt i budgettet for de kommende år, og der-
med skønnes det ikke muligt at skaffe fondsmidler, som er nødvendige for at gennem-
føre dette projekt i 100 mio. kr. klassen. 
Ceremoniel 
DSL har fra 2021 overtaget ansvaret for flaghejsningen den 18. april som symbol på, at 
det var de danske soldaterforeninger, der i 1920 overdrog møllen til den selvejende 
institution og etablerede flagbastionen; og DSL lægger på vegne af soldaterforeninger-
ne en krans ved Fællesgravene den 18. april. 
Man kan læse mere om Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle på hjemmesi-
den: 
1864.dk 


