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Beretninger 
 

 

Landsrådsmødets deltagerfortegnelse 

Præsidiet 

Christian Arildsen 

Henrik Gattrup 

Flemming Martinussen 

Arne Lorentzen 

Uffe Uhler 

Torben Nørskov Madsen 

Jan Kim Jørgensen 

Henning Terndrup 

Per Skou Hansen 

 

 
Præsidiesuppleant 

Ingen 

Gæster 

Morten Bæk, Forsvarsministeriet 

 

 
Fanebærer 

 

 
DANILOG / STRR Soldaterforening 

Ingen tilmeldte 

Danske Dragonforeninger 

Ole Erhardt Clausen 

 

 

 

 
Danske Feltartilleriforeninger 

Ingen tilmeldt 

 
Danske Gardehusarforeninger 

Hans Christian Nielsen 

Erik Jensen 

 
Danske Livregiments Soldaterforening 

Ingen tilmeldt 

 
De Allieredes Danske Vaabenfæller 

Jan Kaare Christensen 

Kurt Serup 

Danmarks Veteraner 

Erik Petersen 

  
De Danske Garderforeninger 

Søren Thomassen (revisor) 

 

 
De Danske Pionerforeninger 

Leif A. Hansen 

Flemming Brøndberg 
Claus Stilling 
Helmuth Hansen 

Dronningens Livreg. Soldaterforening 

Morten Andersen 
Henrik Agerholm Sørensen  

 
Falsterske Fodreg. Soldaterforening 

Ingen tilmeldt 

 
Fynske Livreg. Soldaterforening 

Ingen tilmeldt 

 

 
Hovedorganisationen af Officerer i DK 

Ingen tilmeldt 

 
Hærens Konstabel-  Korporalforening 

Søren Kirkedal Nielsen 

 
Intendanturforeningen 

 
Kystartilleriforeningen 

Ingen tilmeldt  
Luftværns-Artilleri-Foreningen 

Ingen tilmeldt 

 

 
Militærpolitiforeningen i Danmark 

Ingen tilmeldt 

 

Prinsens Livreg. Soldaterforening 

Kurt Mosgaard 

Sjællandske Livreg. Soldaterforening 

John Lindgren (Valde) 

 

Slesvigske Fodreg. Soldaterforening 

Keller Nielsen 

Finn Lyster 

Henning Juhl 

 
Telegrafregimentets Soldaterforening 

 

 
Jyske Trænregiment Soldaterforening 

Ingen tilmeldte 
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Referat 

 

Landsrådets præsident, Christian Arildsen, 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. Dirigenten kunne konstatere at 

landsrådets var indkaldt rettidigt. 

2. Valg af stemmetællere 

På dirigentens indstilling blev Torben Nørskov Madsen valgt. 

3. Registrering af fremmødte stemmeberettigede landsforeninger 

Landsrådssekretær, Fl. Martinussen, De Danske Garderforeninger, foretog navneopråb af de tilstede-

værende foreninger og kunne konstatere, at 13 foreninger med i alt 123 stemmer ud af 175 mulige 

stemmer var repræsenteret på landsrådsmødet.  

4. Præsidiets beretning 

Indledning 
Præsidenten indledte den mundtlige beretning med at henvise til den udsendte skriftlige beretning. 

Den mundtlige beretning var i dagens anledning allerede indarbejdet i den skriftlige, og bringes i sin 
helhed nedenfor. 
 
Med hensyn til landsrådsmøde i 2022 – og henset til at det allerede er om ½ år, havde præsidiet 
indstillet at der alene blev tale om et 1-dages møde – også p.g.a. at der i 2022 er Nordisk Stævne i 
Finland. Til gengæld vil landsrådsmødet i 2023 blive som vi kender – måske på Gniben (hvis vi får 
plads). 

 
Præsidenten sluttede med - igen i år – at opfordre alle landsforeninger til at indberette så mange 
aktiviteter som overhovedet muligt til Landsrådets webmaster. Vi får et aktivitetstilskud hvert år fra 
Kulturministeriet. Viser vi ingen aktiviteter, så risikerer vi at tilskuddet falder – eller helt udgår. Vi er 
afhængige af dette tilskud. 
 

Præsidiets beretning blev herefter godkendt. 
 

5. Beretning om Dybbøl Mølle 

Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd. Keller Nielsen supplerede mundtligt om at man i 2021 

forhåbentligt får overskud. Beretningen blev godkendt uden debat. 

6. Beretning om Soldatens og Orlogsgastens Fond 

Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd – og blev godkendt uden debat. Dog blev der orienteret 

om at der var givet tilladelse fra myndighederne til at opløse fonden. Midlerne vil blive delt mellem 

Marineforeningen, Flyvevåbnets Soldaterforeninger og DSL. DSL vil, som største organisation, modtage 

mest. DSL har indkøbt caps til de hjemsendte. 

7. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

Landsrådskassereren, Arne Lorentzen, aflagde regnskabet (plus fondene) for 2020 og kommenterede 

diverse udgiftsposter. Fremsatte spørgsmål blev alle besvaret.  

 

Søren Thomassen, intern revisor, orienterede om sin gennemgang af regnskaberne og kunne kun an-

befale godkendelse heraf – hvilket også skete. 

 

8. Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling 
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9. Budgetfremlæggelse / kontingent for 2021: 

      Landsrådskassereren fremlagde forslaget til DSL’s budget for 2022 – derunder kontingentet. Både      

budget og kontingent, kr. 3,00 pr. medlem blev vedtaget. Derudover blev det nævnt at en eventuel fælles 

gave til HMD kan betyde en stigning på kr. 1,00 pr. medlem (Bortset fra DG og DGHG) 

 

  

10. Valg: 

• Valg af vicepræsident for 2 år. Et enigt præsidium indstillede Henrik Gattrup, De Danske Gar-

derforeninger. Henrik Gattrup blev genvalgvalgt med akklamation 

• Valg af landsrådssekretær for 2 år. Fl. Martinussen, De Danske Garderforeninger modtager gen-

valg. Ved akklamation blev Fl. Martinussen genvalgt for 2 år. 

• Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Område MIDTJYLLAND. Nuværende præsidiemed-

lem, Torben Nørskov Madsen, Danske Dragonforeningers Sammenslutning, er indstillet genvalg 

– og blev genvalgt for 2 år. P.g.a. Corona restriktioner har der ikke kunne vælges suppleant. 

Dette sker inden landsrådsmøde i 2022. 

• Valg af præsidiemedlem for Område FYN, SYD- OG SØNDERJYLLAND. Henning Terndrup, Gar-

dehusarforeningen for Fyns Stift, er indstillet genvalg – og blev genvalgt for 2 år. P.g.a. Corona 

restriktioner har der ikke kunne vælges suppleant. Dette sker inden landsrådsmøde i 2022. 

• Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Område KØBENHAVN og BORNHOLM. Nuværende 

præsidiemedlem, Jan Kim Jørgensen, De Danske Pionerforeninger, er indstillet til genvalg – og 

blev valgt. Som suppleant er Jan Kaare Christensen indstillet – og blev genvalgt. 

• 2 repræsentanter til Dybbøl Mølles Bestyrelse – J. P. Rasmussen og Keller Nielsen blev genvalgt.  

• Valg af repræsentant til Soldatens og Orlogsgastens Fond. Arne Lorentzen, Intendanturforenin-

gen. Blev valgt. 

11. Valg af revision 

På valg er: Registreret revisor Michael Wienberg, partner i Dansk Revision, Charlottenlund,  Stats-

autoriseret Revisionsaktieselskab. Genvalgt. 

  Søren Thomassen, De Danske Garderforeninger. Genvalgt. 

  Ulrik Baunsgård, De Danske Garderforeninger,  suppleant. Genvalgt 

    

12. Næste landsrådsmøde. 

 23. april 2022. 

 Mødet i 2022 afholdes som et 1-dages møde i Fredericia området. 

13. Eventuelt 

Under eventuelt blev der foretaget uddeling af præmier for skydning – resultater kan ses på hjem-

mesiden.  

 

14. Landsrådsmødets afslutning 

Dirigenten kunne konstatere at dagsorden var udtømt og gav ordet til præsidenten der takkede 

Kurt Mosgaard for en god og myndig ledelse af Landsrådsmødet. 

 

Mødet sluttede kl. 1400 
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Skriftlig beretning – incl. den mundtlige 

 
Indledning 

Endnu en gang måtte vi udskyde landsrådsmødet fra forår til efterår. Denne beretning vil derfor 

dække perioden siden sidste landsrådsmøde den 12. september 2020 på Skive kaserne. 

 

 

Præsidiet.  

Præsidiet har arbejdet rigtigt meget på mail, en enkelt gang på Teams, men også mødtes tre 

gange, når det har været muligt inden for restriktionerne. Intet kan erstatte fysiske møder, hvor 

der er bedre tid, og kropssprog, mimik og kaffepauser bedre kan bruges til den nødvendige small 

talk. Men de virtuelle møder har også fordele, da man sparer rejsetid og bedre kan holde sig til 

dagsordenen og hele dagen er ikke afsat til mødet. Flere landsforeninger melder om tilsvarende 

erfaringer. 

Det har ikke i alle regioner været muligt at gennemføre valg af suppleanter til præsidiet p.g.a. 

pandemien, men håbet er at det bliver gennemført i løbet af den næste periode. 

 

Formandsmøder.  

Vi har afholdt et formandsmøde i august 2021. Formandsmødet blev gennemført på veteranhjem 

Midtjylland og gav en nyttig mulighed for en drøftelse af, hvor engageret landsrådet kan være i 

den offentlige debat, bla. om Forsvarschefens rolle og om de afghanske tolkes forhold. Mødet 

gav også mulighed for at høre en status fra landsforeningerne, så bestyrelse og præsidium kunne 

være orienteret herom.  

 

Medlemsstatus.  

Antallet af tilsluttede landsforeninger falder desværre til 23, da Kystartilleriforeningen nedlæg-

ges. Luftværnsforeningen vil tage kontakt til de resterende medlemmer og tilbyde dem opta-

gelse.  

 

Vores samlede medlemstal er steget fra 28.766 til 29533, hvilket er meget glædeligt. Flere 

foreninger har fundet medlemmer ved en oprydning i arkiverne og fået rettet medlemstallet til.  

Landrådet har stigende fokus på retvisende billede af det samlede medlemstal, da det har be-

tydning for støtte udefra. Sammenligning af landsrådets statistik med foreningernes medlems-

oplysninger skal være retvisende. 

 

Økonomi.  

Resultatet for 2020 udviser et underskud på 5.596 kr. Egenkapital er på 331.464 kr., på balance 

491.464 kr. Driftsresultatet skal ses i lyset af, at driftstilskud fra Tips & Lotto for 2020, først blev 

udbetalt ultimo januar 2021, udbetalt beløb 48.182 kr. 

 

Forventningerne til hele 2021 er et overskud på små 15.000 kr., før evt. driftstilskud fra Tips & 

Lotto for 2021. 

 

Samarbejdet med Forsvaret.  

I forlængelse af debatten om Forsvarschefens rolle, blev jeg indkaldt til møde med forsvarsmi-

nisteren, departementschefen og Forsvarschefen sammen med de øvrige indlægsunderskrivere. 

Mødet foregik virtuelt. Efter mødet udsendte forsvarsministeren en pressemeddelelse, som sti-

pulerede en serie dialogmøder med de faglige organisationer. 

Jeg havde efterfølgende et kaffemøde(virtuelt) med departementschef Morten Bæk, hvor vi af-

talte at fortsætte dialogen om emner, der rører sig i soldaterforeningsbevægelsen. Morten Bæk 

indvilligede i at deltage i landsrådsmødet i september og give et indlæg. 

Forsvarets Etablissementsstyrelse (FES) har meddelt DSM, at man genåbner kasernerne for tra-

ditionsbærende foreninger således: Vest for Storebælt: 9. august 2021, Sjælland og øerne 1. 

oktober 2021. Det har dog vist sig muligt at gennemføre aktiviteter efter direkte aftale med de 

lokale myndigheder. 

 

 

Danske Soldater og Marineforeningers Fællesråd (DSM) 
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Formandskabet for fællesrådet varetages af kommandørkaptajn Steen Engstrøm, der er gen-

valgt for perioden 2021-2024. Steen er formand for Marineforeningen og er netop blevet pensi-

oneret. Marineforeningen stiller ligeledes sekretær. 

 

Det samlede medlemstal er omkring 45000. 

 

I DSM har vi også drøftet påvirkning af det politiske niveau, som det fremgår af vedtægterne, 

men det er vanskeligt hurtigt at blive enige om en tekst, inden sagen bliver uaktuel. 

 

I samarbejde med adjudantstaben donerede DSM fire bænke i anledning af HMD 80 års fødsels-

dag den 16. april 2020. DG(To bænke) og GHRF(1 bænk)gav deres egen gave sammen med 

Hjemmeværnet(1 bænk). 

 

DSM planlægger at give en tilsvarende gave til HMD 50 års regeringsjubilæum i januar 2022. 

 

I DSM har vi aftalt at nedlægge Soldatens og Orlogsgastens Fond med udgangen af 2022. Vi i 

DSL havde ikke tilstrækkelig nytte af fonden. DSL andel anvendes til indkøb af DSL caps, der 

udleveres til alle værnepligtige på hjemsendelsesdagen. 

 

Marineforeningen har valgt at åbne marinestuerne for andre soldaterforeningers møder og ar-

rangementer. Arrangementer aftales med de enkelte marinestuer. 

 

Nordisk Stævne.  

Nordisk stævne i Finland er udskudt til 2022. I 2024 afholdes Nordisk Stævne i Danmark, sand-

synligvis i Skive. Der nedsættes efter landsrådsmødet et udvalg, der skal planlægge, forberede 

og stå for gennemførelse af Nordisk Stævne i 2024 (12.06.24 – 16.06.24) 

 

 

Folk & Sikkerhed.  

Organisationen har afholdt en række online events med stor succes. Alle opfordres til at slutte 

sig til disse debatmøder, som annonceres i hjemmesiden og på Facebook. Disse debatmøder har 

ført til stigning i antal personlige medlemskaber af Folk&Sikkerhed. 

Folk&Sikkerhed har 18. august 2021 udsendt en pressemeddelelse til støtte for veteraner, der 

har kæmpet i Afghanistan. 

Der planlægges på en sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg den 26. november 2021. 

  

 

Fonden Danske Veteranhjem.  

DSM stiller to bestyrelsesmedlemmer (obersterne K.E.Nielsen og Susanne Bach Bager) i arbej-

det. Fra årsskiftet afløses K.E. Nielsen af Anders Poulsen, nuværende præsident for Forsvars-

brødrene. 

I DSM har vi udarbejdet et mandat til de to medlemmer af bestyrelsen.  

Jeg har haft et dialogmøde med formand for bestyrelsen, Christian Kurt Nielsen og sekretariats-

leder Dorte Skov-Jespersen om forholdene på soldaterhjemmene, om soldaterforeningernes ad-

gang samt vores støtte til veteranhjemmene. 

 

Dybbøl Mølle.  

En beretning fra bestyrelsesmedlemmerne i Dybbøl Mølle vedlægges som bilag til dagsorden. 

(Eftersendes) 

  

Soldatens- og Orlogsgastens Fond.  

En beretning fra fonden vedlægges som bilag til dagsorden.  

Skydning.  

I 2020 nåede vi at gennemføre 50 m skydningen. Og resultatet viser ingen fremgang. Resultat-

listen er udsendt samt præmier til de deltagende hold. Skjold og diplomer vil blive overrakt på 

Landsrådsmødet. 50 m 2021 gennemføres forhåbentlig med flere deltagere. 

  

15 m 2021 er aflyst på grund af corona, men vi satser på, at gennemføre den kommende skyd-

ning i 2022. 
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Afslutning. 

Flere foreninger har taget opfordringen til at indstille flere til DSL hædersbevisninger op. Opfor-

dringen er hermed givet til de resterende landsforeninger. 

 

Tusind tak for samarbejdet og opbakning fra alle landsforeninger, præsidium og bestyrelsen. 

 
Beretning om Dybbøl Mølle 2020 

 

Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle har i 2020 været sammensat således: 

Formand: Pensioneret oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, udpeget af DSL. Næstformand: 

Claus Klaris, udpeget af Sønderborg Kommune, valgt til kommunalbestyrelsen for partiet Ven-

stre. Det andet medlem, som er udpeget af DSL, er pensioneret oberst Keller Nielsen. Pensio-

neret oberst Flemming Rytter er udpeget af bestyrelsen til en post, der kan gives til personer 

med særlige kompetencer og interesse for Dybbøl Mølle. 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 Mu-

seum Sønderjylland. Det andet medlem, som repræsenterer Sønderborg Kommune, er Gråstens 

tidligere borgmester, Bendt Olesen, valgt til kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet. Cen-

terleder Bjørn Østergaard er bestyrelsens sekretær. 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. Der er desuden indført i de nye vedtægter, at besty-

relsesmedlemmer udpeget af DSL og det af De Danske Forsvarsbroderselskaber udpegede med-

lem 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 

været en sæson præget af restriktionerne i forbindelse med corona. Til trods for nedlukningen i 

marts lykkedes det imidlertid at få en tilfredsstillende sæson efter åbningen i juni med en for-

længelse af åbningssæsonen indtil udgangen af oktober, således at møllen fulgte historiecentrets 

sæson. Sæsonen har været godt støttet af statens tilskudsordninger, som medførte refusion for 

mistede billetindtægter på 450.509 kr. Sammen med et væsentligt øget besøgstal med nærmest 

stormløb i sommerferieperioden har det medført, at møllen har kunnet konsolidere sin økonomi. 

Der blev ikke ansøgt om kompensation for faste udgifter til møllen. Fra renoveringen af møllen 

i 2019 manglede i 2020 kun de nye møllevinger at blive monteret. Det skete den 4. marts, da 

det lykkedes at få vinden til at lægge sig. Således står møllen med ny møllehat og krans, nykal-

ket ude og inde. Det samme gælder magasinbygningen, som har fået nye tagvinduer mod vest. 

Tilbage udestår renovering af Monumentparken, som delvist er iværksat. 2 Det lykkedes des-

værre ikke at få Dybbøl Mølle permanent på Finansloven fra 2020. Til gengæld er Dybbøl Mølle 

kommer på Finansloven for 2021 og 2022 med 400.000 kr. pr. år. Det muliggør færdiggørelse 

af udestående projekter på møllen – ude og inde. Møllehuset blev omfattende renoveret i 2012 

og fungerer fortsat efter hensigten. Bøffelkobbelhuset Der er indgået en lejekontrakt med for-

eningen ”Jydske Landsoldater/Bøffelkobbelhusets Venner”, som med egne midler og arbejds-

kraft fra 2018 har påbegyndt istandsættelse af huset og haven og i den forbindelse stillet huset 

til rådighed for offentligheden. Huset bliver ikke beboet og anvendes som foreningshus for med-

lemmerne af Jydske Landsoldater. Graven i haven vedligeholdes fortsat af Forsvarsministeriets 

Krigergravstilsyn. Udviklingsprojekt for Dybbøl Banke Projektet er primært forankret under Hi-

storiecenter Dybbøl Banke i et tæt samarbejde med Sønderborg Kommune, men det omfatter 

også Dybbøl Mølle og hele Dybbøl terrænet med skanser. Status ved udgangen af 2020 er, at 

konklusionerne i Vision 2020s forprojekt er forelagt for Sønderborg kommunes Udvalg for Kultur, 

Idræt, Handel og Turisme. Heraf skal rapportens anbefalinger til Sønderborg Kommunes rolle i 

visionen tydeligt fremgå. Man kan læse mere om Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle 

på hjemmesiden: 1864.dk 

. 
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Soldatens og Orlogsgastens Fond Beretning for 2020 

(afgivet til ordinært landsrådsmøde i 2021) 

 

 

 

Beretning for 2020/21 

 

 

Fonden er nu under afvikling med henvisning til, at Justitsministeriet Civilstyrelsen ved skri-

velse af 29. april 2020, har givet tilladelse at fonden kan opløses. Opløsningen kan ske på én 

gang eller eventuelt over en periode på op til 3 år. 

 

Fondens midler udgjorde ultimo april 2020 små 515.000 kr., hvoraf DSL´s andel udgjorde 

225.000 kr. Dette beløb har DSL fået udbetalt med 150.000 kr. primo september 2020 og re-

sten 75.000 kr. primo april 2021. 

 

Det udbetalte beløb, er afvendt til indkøb af caps der udleveres til de værnepligtige i 2021 ved 

hjemsendelse. 

 

Status fsva Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening, forventes oplyst på det kom-

mende møde i fonden, der afholdes den 12. oktober 2021. 

 

 


