LOVE OG VEDTÆGTER
§ 1.
Foreningens navn er: DE BLÅ BARETTER, VIBORG OG OMEGN.

Stiftet den 15. december 1969.
§ 2.
Foreningens formål:
- at samle hjemsendt og tjenstgørende m/k soldater af alle værn, grader, observatører, politifolk og
andre i en soldaterforening benævnt De Blå Baretter,
- at bidrage til skabelsen af et bredere samarbejde og større forståelse mellem Nationerne,
- at støtte og oplyse om FN’s mål og virke,
- at knytte og styrke de kammeratlige bånd blandt medlemmerne, bl.a. ved mødevirksomhed,
udstillinger, parader, kulturelle og selskabelige sammenkomster m.m.,
- at rådgive og støtte ved etablering af støtteforeninger til personel, der aktuelt gør tjeneste i
krigstruede eller hærgede områder,
- at hædre afdøde medlemmer på værdig vis.
§ 3.
Medlemmer:
Som medlemmer i De Blå Baretter kan optages enhver, der har gjort tjeneste under FN’s fredsbevarende eller
-skabende aktioner, samt personel udsendt i fredsstøttende og humanitære missioner, for andre
organisationer end FN, f.eks. NATO, OSCE og EU- uanset baretfarver.
Medlemmer, som ved deres handlemåde skader foreningen, kan af bestyrelsen indankes til
repræsentantskabets afgørelse. Udmeldte, slettede medlemmer har intet som helst krav på foreningen.
Foreningen kan udnævne æresmedlemmer.
§ 4.

Kontingent:
Kontingentet, der indeholder betaling til medlemsbladet “Baretten”, er det af generalforsamlingen årlige
fastsatte beløb.
Kontingentet opkræves helårligt via PBS den 01. januar af landsforeningen. Indbetalingskortets kvittering er
gyldigt medlem sbevis.
Refusionsbeløb tilsendes én gang årligt fra landsforeningen.
Returbeløbet størrelse fastsættes af repræsentantskabet.
§ 5.
Bestyrelsen:
Foreningens bestyrelse består af: 5 personer
- formanden (vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen),
- 4 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år af gangen således, at der årligt er 2 på valg),
- 2 revisorer (vælges hvert år)
- 2 suppleanter (vælges hvert år)
- 3 fanebærer og 3 vagter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde umiddelbart efter

generalforsamlingen.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, virke og trivsel.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmetal:
- i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen fører protokol, der opbevares ved sekretæren.
§ 5, stk. 1.
økonomi:
Foreningen afholder transportudgifter til:
- repræsentanter til Landsforeningens repræsentantskabsmøde én (1) gang årligt,
- formanden til formandsmøde én (1) gange årligt,

- bestyrelsesmøder.
Endvidere holdes formand og kasserer kontingentfrie til delvis dækning af telefonudgifter m.v..
Æresmedlemmer er ligeledes kontingentfrie.
§ 6.

Generalforsamlingen:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, hvortil der indkaldes i bladet “Baretten” eller
på lignende måde med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen er forenings højeste myndighed.
Dagsorden:
1.
- valg af dirigent og stemmetæller,
la. - godkendelse af fuldmagter,
2.
- formandens beretning,
3.
- kassererens beretning (regnskabsår = kalenderår),
4.
- indkomne forslag (skal være formanden eller bestyrelsen i hænde - senest 8 dage før mødet),
5.
- valg, jfr.§ 5,
6.
- valg af repræsentanter til landsforeningen repræsentantskabsmøde,
7.
- eventuelt.
Formanden og to (2) bestyrelsesmedlemmer er på valg samtidigt og kassereren og et (1)
bestyrelsesmedlem.
Personvalg sker gennem skriftlig afstemning, dersom et (1) medlem kræver dette.
Generalforsamlingens øvrige beslutninger træffes altid ved simpel stem meflertal.
§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling:
Bestyrelsen eller 1/4-del af medlemmerne kan skriftligt ved henvendelse til bestyrelsen indkalde til en sådan.
§ 7, stk. 1.

Regnskab:
Årsregnskabet aflægges af kassereren, der skal føre de for regnskabsaflæggelsen nødvendige bøger (bilag).
§ 7, stk. 2.
Midler:
Foreningens midler indsættes på en bank- eller girokonto, hvorpå der kun kan hæves af formanden eller af
kassereren.
§ 8.
Udgået.
§ 9.

Tilslutninger:
Foreningen er tilsluttet Det Internationale Samarbejdes Fremme gennem forbundet “The
Nordic Blue Berets”, samt
- Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL),
- Dansk Marchforbund (DMF),
- FN-forbundet,
Ovennævnte fire (4) tilslutninger er alle udgiftsneutrale for lokalforeningen, idet kontin gentet dertil
opkræves og betales af landsforeningen.
- De Danske Skytteforeninger,
- Viborg Amts Skytteforening.
Sidstnævnte er ikke kontingentfrie.
§ 10.
Vedtægter vedr. medlemskab af skytteforeninger:
Amtsforeningen og lokalforeningen fastsætter selv deres vedtægter, hvoraf skal fremgå, at de er tilsluttet De

Danske Skytteforeninger.
Ved optagelse af nye amtsforeninger og foreninger skal disse vedtægter ændres inden et (1) år efter
modtagelsen, således, at det fremgår, at de er tilsluttet De Danske Skytteforeninger,
- samt have en paragraf med følgende ordlyd:
“Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give
orientering til politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenpåtegning over for et medlem, der efter
bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et
våben”.
§ 10, stk. 1.

Evt. afvikling:
Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig, skal den til amtsforeningen aflevere samtlige
ejendele modtaget fra amtsforeningen eller De Danske Skytteforeninger.
§ 10, stk. 2.

Tvister:
Amtsforeningernes og lokalforeningens vedtægter må ikke være i strid med De Danske
Skytteforeningers vedtægter.
§ 11.

Ændringer
For vedtagelse og ændringer i nævnte love og vedtægter kræves, at mindst 2/3-dele af det samlede
repræsentantskab på årets generalforsamling stemmer fo
dringerne.

Værdi- og normsæt for lokalafdelingen er:
LO YALITET
Grundlaget er for os:
Med hensynsfuldhed respekterer vi hinandens holdninger og beslutninger.
Det daglige arbejde udføres under korpsånd, troværdighed og kollegialitet, samtidig
med, a t vi viser vores anerkendelse og evner at påskønne hinandens initiativer.
Være ærlige overfor hinanden.
SAM ARBEJDE
Grundlaget er for os:
Vi udviser tillid, er åbne og udviser gensidig respekt for hinandens arbejdsområder.
Ved fleksibilitet og brug af hinandens faglige kompetence vil det blive naturligt at

give og modtage hjælp
Dette opnås blandt andet gennem engagement og et højt informationsniveau.
SOCIALT ENGAGEM ENT
Grundlaget er for os:
Vi plejer åbenhed, humoren og er aktive med hensyn til at skabe trivsel og foreningsglæde.
Vi giver hinanden kammeratstøtte og hjælp, hvor det er krævet og muligt.

Vi deltager i det sociale liv og engagement i lokalforeningen.
Således vedtaget på generalforsamlingen på Rindsholm k

den 13. marts 2010.

