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Referat vedr. Ordinær generalforsamling i foreningen den 9. marts 2020 kl. 19.00.

MP - Lokalforening Østjylland afholdt mandag den 9. marts 2020 kl. 19.00, jf. vedtægternes § 6, ordinær ge-
neralforsamling i HVV-lokalerne på Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand, med følgende dagsorden:
15 af foreningens medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen.

Valg af dirigent: Ole Pedersen valgt.
Bestyrelsens beretning: Kristian aflagde på vegne af bestyrelsen følgende beretning:

Bestyrelsen anmoder om, at vi indleder generalforsamlingen med at mindes de af vore soldatervenner
der er gået bort i det forløbne år. Vi har desværre også mistet to af vore egne medlemmer. Kjeld Hen-
ning Andersen, KP-hold 89, døde den 20. august 2019 i en alder af 70 år og Benny Petersen, KP-hold
70, døde den 12. januar 2020 i en alder af 74 år.
Æret være deres minde.      

Bestyrelsens sammensætning blev væsentlig ændret ved sidste års generalforsamling, idet Ole Pedersen
havde truffet det for os så alvorlige valg, at han gerne ville fritages for opgaven som formand for fore -
ningen. 
Vi skylder alle Ole en stor tak for hans store indsats og repræsentation af foreningen. Det var så også
begrundelsen for, at vi øvrige bestyrelsesmedlemmer gik bag ryggen på ham med en beslutning om at
gøre Ole til foreningens andet nuværende æresmedlem. 

Generalforsamlingen den 11. marts 2019 besluttede også at gøre vores tidligere formand Steen Lade-
foged til æresmedlem – vores første nuværende. 
Danmarks Militærpoliti er nu værnsfælles. Derfor er det også en stor glæde for bestyrelsen, at vi i med-
lemskredsen, men også i bestyrelsesarbejdet, har repræsentanter fra Søværnets MP ved Tommy. 
Mon ikke det lykkes for os, at ”fange” nogle fra Flyvevåbnet som medlemmer og evt. til bestyrelsesar-
bejdet.  

Foreningen har for tiden 37 medlemmer. I beretningsperioden er 2 meldt ud og 3 nye er kommet til.
Velkommen til Bent Jensen, Svend Erik Nielsen og Kurt Fisker.  

Foreningen har i beretningsperioden afviklet 4 arrangementer. 
Vort første arrangement var den 20. maj 2019, hvor Otto havde fået kriminalassistent Thorleif Link, tid-
ligere MP SG 65, til at give et spændende foredrag og oplæg til debat om de udfordringer, der er i ar-
bejdet med den radikalisering, der sker af især unge mennesker primært i udsatte boligområder. 
En spændende aften om forebyggelsesarbejdet og med en foredragsholder der den 14. februar 2020
modtog Finn Nørgaard Foreningens ildsjælepris. (Finn Nørgaard blev skudt ved Krudttønden i 2014). 
Det er en pris der hvert år gives til et individ som gør et særligt vigtigt arbejde. Modtageren af prisen er
en ildsjæl som kæmper for børn og unge i udsatte område. Så vi kan være stolte over at få ham til for-
tælle os om arbejdet og ikke mindst, at indsatsen udføres af en tidligere MP`er.  
16 af medlemskredsen havde valgt at tage mod invitationen.

Den 19. august 2019 havde Ole fået tilrettelagt et lige så spændende foredrag i Them Bibliotek og Med-
borgerhus, hvor Peter Skovmos Nielsen, Karup, meget engageret fortalte historien om oprettelsen af fly-
vepladsen Fliegerhorst Grove i 1940 bl.a. ved brug af dansk arbejdskraft. Peter kunne slutte fortællingen
af med historien om de store lejre med ca. 20.000 tyske flygtninge der kom til området ved krigens af-
slutning. Vi kunne mønstre 21 deltagere, heraf 13 medlemmer af foreningen. 
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Årets julebanko blev afviklet i disse lokaler den 21. november 2019 med 25 deltagere, heraf 13 med-
lemmer. Otto havde på vanlig vis sikret indkøb af fine præmier ved tilbud op til dagen. Sidegevinster
var medbragt af deltagerne således, at der blev spillet om i alt 55 præmier. 
Det var en fornøjelse at se så mange deltagere til et arrangement og det blev en rigtig god aften. Bedre
for nogen end andre. Det kan der læses mere om i Det Røde Betræk.

Den 22. januar 2020 var tiden til det traditionelle Torskegilde. Der har været en vis kritik af maden. Må-
ske ikke mindst mængden af torsk de seneste år. Det skønt Klaus har kæmpet en brav kamp for at sikre
gode forsyninger til det voksne publikum. 
Konceptet er kendt. Godt med torsk, kartofler og andet tilbehør, snaps, øl, vand, varme pandekager med
is og en god solbærrom.  
Foreningen har heldigvis i sin medlemskreds fantastiske mad producenter. De stillede sig til rådighed
for arrangementet, hvorfor vi her i disse lokaler kunne byde 15 medlemmer velkommen til endnu en
hyggelig aften. Det blev en aften med særdeles velsmagende mad og ikke mindst til en rigtig fornuftig
pris. Der var nok af det hele. 
En stor tak til madholdet Erik, Torkild med Klaus som rådgiver. Som vanligt stod Otto for indkøb og
salg af passende tilbehør. 

Foruden disse aktiviteter har foreningens fane været til stede ved arrangementet på Skæring Hede den 4.
maj 2019 og ved markeringen af 800 års dagene for Dannebrog. Vi deltog den 14. juni Aarhus og dagen
efter ved det store arrangement i København. Den 25. juni 2019 ved HM Dronningens ankomst til Aar-
hus, Den 28. august 2019 ved Kjeld Henning Andersens bisættelse. Den 5. september 2019, flagdagen
for Danmarks udsendte, deltog vi ved arrangementer i Skanderborg kommune og i Mindelunden i Aar-
hus. Den 2. december 2019 ved arrangementet på Skæring Hede. Tak til Ole og Steen for at støtte besty -
relsen under foreningens deltagelse i disse arrangementer. 

Foreningen har lykønsket ved 1- 85 års fødselsdag, 2 - 80 års fødselsdage og 2 - 70 års fødselsdage.   

Vi har et godt samarbejde med Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger og deltager også fortsat i skyde-
konkurrencen på Lyseng Allé, hvor 5 af foreningens medlemmer møder op en gang om måneden til en
god aften i gode skytters lag.  

Af kommende aktiviteter har vi aftalt et meget spændende og særligt besøg i det nye statsfængsel på En -
ner Mark ved Horsens. Det finder sted den 14. maj 2020 og indbydelse vil blive udsendt. Arrangementet
er på grund af sikkerheden omkring fængslet kun for foreningens medlemmer. Vi søger muligheder for
at besøge virksomheder, men det er ikke helt så nemt som det har været. 
Det ligger dog fast, at vi kommer med et arrangement i efteråret, ligesom julebanko og torskegildet vil
være på programmet inden næste generalforsamling.   

Dirigenten satte beretningen til debat. Der var ikke bemærkninger til beretningen. Den blev herefter god-
kendt enstemmigt.  

Fremlæggelse af årsrenskab: Otto fremlagde og gennemgik det revideret regnskab og orienterede om budget-
tet. Vedhæftet. Regnskabet viste et overskud på kr. 412,98. Han kunne samtidig oplyse, at vi p.t. mangler be-
taling af kontingent fra 11 medlemmer. 
Dirigenten satte regnskab og budget til debat. Der var ikke bemærkninger til regnskab og orienteringen om
budget. Begge blev herefter godkendt enstemmigt.

Fastlæggelse af kontingent: Otto foreslog uændret kontingent på kr. 100,00. 
Enstemmigt vedtaget. 

Forslag: Ingen forslag modtaget eller fremsat af bestyrelsen. 

Valg: Formand: Kristian Thomsen genvalgt for et år.
 Bestyrelsesmedlemmer: Otto Westergaard og Erik Danielsen genvalgt for 2 år.

Tommy Michael Karnøe valgt for 1 år. Afløser Klaus Klausen.
Valg af suppleant: Lars Peter Nielsen valgt.
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Valg af 5 repræsentanter til Landsforeningens repræsentantskabsmøde. Valgt blev Kristian Thomsen,
Ole Pedersen, Lars Peter Nielsen, Tommy Michael Karnøe og Steen Ladefoged.     
Valg af revisor og revisorsuppleant: Preben Kjær Pedersen og Hans Jørgen Laursen genvalgt. 
Valg af faneansvarlig. Otto Westergaard genvalgt. 

Eventuelt:. Drøftelse af mulige arrangementer. Flere gode forslag fremlagt. Bestyrelsen arbejder videre med
disse. 
Kristian overrakte Klaus en gave med tak for hans indsats i bestyrelsesarbejdet siden han indtrådte i 2001. 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Herefter var foreningen vært ved en særdeles veltilberedt gang gule ærter med al relevant tilbehør. Det gav
anledning til nogle rigtig hyggelige timer i godt selskab. 

Ref. / Kristian Thomsen  
  
   

  

MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARK, Lokalforening Østjylland Side 1/1 


