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MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARK 
Lokalforening Østjylland 

Formand Kristian Thomsen 

Henrik Hertz Vej 14, 8660 Skanderborg  8. september 2021. 

Tlf.  2043 3537 

e-mail:  ikt.skbg@post.tele.dk. 

 

  
Referat vedr. Udskudt ordinær generalforsamling i foreningen den 24. august 2021 kl. 19.00. 

 

MP - Lokalforening Østjylland afholdt tirsdag den 24. august 2021 kl. 19.00, jf. vedtægternes § 6, udskudt 

ordinær generalforsamling i HJV-lokalerne på Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand, med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt aktivitetsplan for 2021. 

3. Fremlæggelse/godkendelse af årsregnskab for 2020 samt budget for 2021. 

4. Fastlæggelse af kontingent for 2021. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter: 

Valg af formand for 1 år - på valg er Kristian Thomsen. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Peter Holm Mogensen og Tommy Michael Karnøe. 

Valg af suppleant for 1 år. På valg er Lars Peter Nielsen. 

Valg af revisor for 1 år. På valg er Preben Kjær Pedersen og revisorsuppleant for 1 år. På valg er Hans 

Jørgen Nedenskov Laursen. 

7. Valg af 5 repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde – udgår.  

Mødet afviklet den 19. juni 2021.  

8. Valg af faneansvarlig for 1 år. På valg er Otto Westergaard. 

9. Eventuelt. 
 

14 af foreningens medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen. Foruden disse havde vi besøg af Bjørn 

Foss, KP-hold 58. Bjørn var på besøg fra Sjælland hos et af vore medlemmer.   

 

Ad. 1: Ole Pedersen valgt. 

Ad. 2: 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 den forløbne periode. Vi har desværre også mistet to af vore egne medlemmer. Kaj Olesen, KP-

hold 85, døde den 7. oktober 2020 i en alder af 74 år og Jørgen Siggaard-Jensen, KP-hold 22, døde den 11. 

juni 2021 i en alder af 86 år.  

Æret være deres minde.       

 

Det har været et særdeles anderledes år for fællesskaber som blandt andet vores forening. Corona har sat vold-

somme begrænsninger for vore aktiviteter. Blandt andet er Coronaen årsagen til, at vi først afholder denne 

ordinære generalforsamling for 2021 her i august måned, og ikke som vedtægtsbestemt inden udgangen af 

marts måned. Beretningsperioden er derfor fra generalforsamlingen den 9. marts 2020 og til dags dato.  

 

Foreningen havde i dens nuværende organisering 25-års jubilæum den 16. april 2021. Den genopstod fra tid-

ligere tider på et møde hos Mogens Gantriis, Frederiksgade 81, Aarhus den 16. april 1996.  

Vi kunne ikke markere jubilæet, men håber at det vil lykkes på en senere tidspunkt.   

 

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i marts 2020 været samlet 3 gange, men desværre har vi ikke haft 

mulighed for at afvikle nogle af de arrangementer der var og fortsat ligger i støbeskeen.  

Risikoen for at skabe en smittesituation har været for stor. De virksomheder vi har aftaler med, har været lukket 

for besøg og, endelig har vi også en fornemmelse af, at der i medlemskredsen har været en interesse i at be-

skytte sig selv og sine nærmeste.  

Selv de traditionelle arrangementer som julebanko og torskegildet har måttet vige for Coronaen. 

 

Foreningen har for tiden 33 medlemmer. I beretningsperioden er 1 meldt ud pga. flytning til andet område og 

2 er afgået ved døden.  
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Desværre har vi ikke haft tilgang, men vi forsøger i et samarbejde med Fødselsdagsfonden at skaffe kontakt 

til tidligere MP i Østjylland. Det gør vi via en lille hilsen der sendes ud sammen med Fødselsdagsfondens 

hilsen til medlemmerne i denne. Det er et væsentligt større antal end vi har i lokalforeningen.    

 

Skønt de fleste aktiviteter har været aflyst, har vores fane været til stede ved forskellige arrangementer. Fanen 

har deltaget ved tre begravelser/bisættelser, og følgende øvrige arrangementer: Veterandagen i Skanderborg 

den 5. september 2020, 5. maj 2021 ved mindearrangement på Gl. Randers Vej i Skanderborg, samme dag var 

foreningen repræsenteret uden fane (der måtte kun møde 2 faner) på Skæring Hede og den 15. juni 2021 ved 

Valdemarsdag arrangementet i Aarhus.    

    

Foreningen har lykønsket ved 1- 80-års fødselsdag, 4 - 75-års fødselsdage, 3 – 70-års fødselsdage og 1 60-års 

fødselsdag. Af en medlemskreds med udgangspunkt i 36 medlemmer er det et pænt antal og et lille regnestykke 

viser, at medlemskredsen har en gennemsnitsalder på 72,9 år.  

Det vil derfor gøre godt med nye yngre medlemmer.     

 

Aktiviteterne under MP-Danmark har jo været ramt af samme begrænsninger som vi har været lokalt. Derfor 

blev repræsentantskabsmøderne for 2020 og 2021 først afviklet den 19. juni 2021, som vanligt på Dannevirke 

i Odense.  

Jubilarstævnet 2020 blev aflyst og jubilarstævnet 2021 er flyttet fra august til lørdag den 6. november 2021. 

Forsvaret kan ikke tage eksterne gæster ind før efter den 1. september 2021.  

Lidt festligheder har dog været afviklet. MP-Danmark havde den 29. juni 2020 70 års dag. Lokalformændene 

var indbudt til en lille uformel sammenkomst i MP-stuen, hvor Nordjylland og Østjylland deltog sammen med 

hovedbestyrelsesmedlemmer og tjenestegørende. Det blev til et par ganske hyggelige timer.     

Repræsentantskabsmødet den 19. juni 2021 gav genvalg til bestyrelsen og nyvalg på posten som revisorsup-

pleant, se nærmere på MP-DK´s hjemmeside og i Det Røde Betræk.  

 

Vi har fortsat et godt samarbejde med Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, hvis aktiviteter også har været 

ramt af Coronasituation. Det blev dog til afvikling af et kombineret Repræsentantskabsmøde og skydeafslut-

ning den 30. september 2020.  

Vi tog derfra med 2 pokaler, nemlig en individuel til Erik for en flot 3. plads i holdhandicapskydningen og 

”De blå baretters” (Veteranforeningen) pokal til skydeholdet, Erik, Ole, Tommy, Otto og Kristian for en 3. 

plads i holdskydningen. Det var andet år streg den er hos MP-Østjylland. 

Vi påregner også at kunne stille et skydehold i sæsonen 2021 – 2022. Denne begynder i uge 36 (8-9 september 

2021).   

 

Der skal være repræsentantskabsmøde i Aarhus Samvirkende soldaterforeninger den 16. september 2021, hvor 

samvirket står med den store udfordring, at formandsposten p.t. er ledig.   

  

Af kommende aktiviteter har vi aftalt julebanko til torsdag den 18. november 2021.   

 

Tak til bestyrelsen for et godt og behageligt samarbejde, tak for opbakningen til foreningens aktiviteter og ikke 

mindst tak for ordet.  

 

Dirigenten satte beretningen til debat. Der var ikke bemærkninger til beretningen. Den blev herefter godkendt 

enstemmigt.   

 

Herefter blev der afveget fra dagsordenen ved, at vi skulle hædre et medlem for en stor indsats for foreningen. 

På vegne af MP-Danmark kunne Otto Westergaard overrække MP-foreningens sølvmedalje til bestyrelses-

medlem gennem 20 år til Klaus Klausen. Klaus udtrådte, efter eget ønske pga. helbred, af bestyrelsen ved 

generalforsamlingen i 2020. Vi benyttede samtidig lejligheden til at påskønne, at Erik Danielsen modtog MP-

foreningens sølvmedalje ved repræsentantskabsmødet den 19. juni 2021.     

 

Kristian orienterede herefter om hvilke aktiviteter foreningen har i støbeskeen. Udfordringen ved hovedparten 

af disse er, at de virksomheder og institutioner vi gerne vil besøge, endnu ikke er klar til at modtage eksterne 

gæster.  

Der var opbakning til det fremlagte.  

 



MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARK, Lokalforening Østjylland  Side 3/3  

 

 

Ad. 3. Otto fremlagde og gennemgik det revideret regnskab og orienterede om budgettet. Regnskabet viste et 

overskud på kr. 1.817,55. Han kunne samtidig oplyse, at alle medlemmer har betalt kontingentet.  

Dirigenten satte regnskab og budget til debat. Der var ikke bemærkninger til regnskab og orienteringen om 

budget. Begge blev herefter godkendt enstemmigt. 

 

Ad. 4: Otto foreslog uændret kontingent på kr. 100,00.  

Enstemmigt vedtaget.  

 

Ad. 5: Ingen forslag modtaget eller fremsat af bestyrelsen.  

 

Ad. 6:  Formand: Kristian Thomsen genvalgt for et år. 

  Bestyrelsesmedlemmer: Peter Holm Mogensen og Tommy Michael Karnøe genvalgt for 2 år. 

 Valg af suppleant: Lars Peter Nielsen genvalgt. 

Valg af revisor og revisorsuppleant: Preben Kjær Pedersen og Hans Jørgen Laursen genvalgt.  

Valg af faneansvarlig. Otto Westergaard genvalgt.  

 

Ad. 7: Eventuelt. Vi havde ændret menuen fra gule ærter til skipperlabskovs under hensyn til, at generalfor-

samlingen blev afviklet i sensommeren. Det gav anledning til tilbagemelding om, at maden var udmærket, men 

gule ærter er ikke sæsonbestemt!! Det forhold drøfter bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.      

Drøftelse af mulige arrangementer.   

 

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

 

Ref.  

Kristian Thomsen   

   

    

 

 

 

   

 


