
Referat Generalforsamling for The Thin Blue Line Denmark 
Onsdag d. 10. April 2019 kl. 1800 hos Experis, Oldenburg Alle 3, 2630 
Taastrup 
 
Referent: Rasmus 
 
1) Valg af dirigent. 
 
Maja valgt med applaus. 
  
2) Formandens beretning. 
 
Formandens beretning 
 
Der har været travlt, men det er ikke alt blevet kommunikeret ud på Facebook. 
  
Februar 2018 
Indsamling til Jesper Jensen(terrorangreb i Mali). Indsamlet omkring 35.000 kr, hvilket 
var en stor hjælp ift. psykologbistand til konen. 
  
Februar 2018 
E-sports arrangement med ca. 40 kollegaer tilmeldt. 
  
Maj 2018 
E-sports arrangement med ca. 40 kollegaer tilmeldt. 
  
Maj 2018 
Foredrag i Bremen Teater med fhv. drabschef Ove Dahl og fhv. efterforskningsleder fra 
Rejseholdet Kurt Kragh. Ca. 600 tilskuere, og et overskud på knap 65.000 kr. 
  
Maj 2018 
Arrangement for 18. maj deltagerne. 25 år siden, og det var første gang de blev samlet 
siden dengang. Det var en stærk aften, hvor mange følelser kom i spil. 
 
Juni 2018 
18 tilskadekomne kollegaer var i USA til Warrior Week i Virginia Beach, og grundlovsfest 
på den danske ambassade i Washington. Vi fik nogle nye venner i Virginia Beach Special 
Operations. Besøg hos Secret Service og Det Hvide Hus. 
  



Juni-august 2018 
Deltagelse på livsstilsmesser over hele landet, hvor vi prøver at parre en tilskadekommen, 
en aktiv betjent og en pårørende. God dynamik og udbytte. 
  
August 2018 
Rundvisning på Christiansborg og et foredrag af Folketingets Formand Pia Kjærsgaard. 
40 borgere og 25 kollegaer. Dernæst intim arrangement for deltagerne fra den 
voldsomme hændelse på Christiania. 
  
August 2018 
Deltagelse med kaffebussen på Engage Musikfestivalen for veteraner. En god men våd 
omgang. Der blev solgt meget kaffe. 
  
August 2018 
E-sports arrangement 
  
September 2018 
Deltagelse Warrior Week Denmark hvor 5 kollegaer var landet rundt, med bl.a. besøg 
hos Jægerkorpset(udspring fra Hercules), trætops klatring, rundvisning og frokost på 
Christiansborg i Snapsetinget, afsluttet med en fin middag på Sølyst. 
  
September 2018 
Indsamling til de efterladte(kone og barn på knap 2 år) efter Bjarne Djærnes. Der blev 
samlet ca. 240.000 kr. ind til de efterladte. 
  
September 2018 
Tilskadekommen betjent deltager i USSOCOM i Tampa Bay, Florida, sammen med 
elitesoldater fra Danmark og USA. 
  
Oktober 2018 
Første foredrag på Politiskolen. Først omkring foreningen og dernæst et foredrag af 
tilskadekommen kollega. 
 
  
Oktober 2018 
Foredrag til Københavns Politis studiekreds for knap 600 kollegaer. 
  
November 2018 
Lancering af børnebogen ”Vilmas far er politibetjent”. 
  



December 2018 
Deltagelse med stand på H.C. Andersens Julemarked hvor uniformerede kollegaer, 
MC´ere, lokalbetjente og hundeførere kiggede forbi og viste grej og udstyr frem. 
 
2019 har vi indgivet en stor ansøgning til TrygFonden, hvor vi ansøger om midler til at 
opbygge foreningen. Det er vores hidtil største projekt, og har kostet mange ressourcer, 
at få lavet en god og gennemarbejdet ansøgning. Hvis projektet lykkes vil vi kunne løfte 
os til et mere professionelt niveau. Vi får svar fra TrygFonden i juli måned.   
  
  
Det kan man vel med rette kalde et travlt, men godt år.  
 
 
3) Årsrapport med review påtegning til godkendelse 
 
Der blev uddelt udkast til regnskab. Det færdige regnskab var endnu ikke 
tilgængeligt. 
 
Årets resultat 81.000 kroner. Det er et stort fald i forhold til foregående år. 
 
Stadig tilgodehavende hos TacOut. Der er et udkast på vej. 
 
Tilgodehavende hos Odd Fellow. 
 
 
4) Beretning fra Uddelingsudvalg. 
-Ændres til information om processen med Uddelingsudvalg ved Lars og 
Nicholas. 
 
Uddelingsudvalgene er ikke på plads, men tanken er, at der skal være 
ambassadører i alle kredse. Lokalt har fingeren i jorden. 
 
Vi er ved at prikke folk på skulderen og finde egnede kollegaer.  
 
Anita Jensen vil gerne – hvis det ønskes – afhjælpe med at holde nogle foredrag 
med egnede foredragsholdere forskellige steder i Jylland og Fyn. 
 



Ole nævner, at vi skal sørge for at få det forankret med politifolk og skadede 
kollegaer. 
 
 
5) Indkomne forslag. 
  
5.1) Vedtægtsændringer for TTBL.  

- Ændre vedtægter fra “TTBL” til “TBL” og “The Thin Blue Line Denmark” til  
“Thin Blue Line Denmark”. 
Vedtaget enstemmigt. 
 

- Ændre “Uddelingsudvalg” til “Kredsambassdører”. 
Vedtaget enstemmigt 
 

- Ændre pkt. 7.5 til: 
 7.5. Indkaldelse sker pr. e-mail, brev, hjemmeside eller på de sociale medier med 
et varsel på mindst fire uger. I indkaldelsen vil stå, i hvilket område af Danmark, som 
generalforsamlingen vil foregå. 

7.5.1 for at deltage i generalforsamlingen, skal man tilmelde sig inden for den på 
indkaldelsen angivne frist. 
7.5.2 De tilmeldte vil kort før generalforsamlingen modtage den eksakte adresse. 
Vedtaget enstemmigt. 
 

 
5.2)  
 
Indkommet forslag fra Torben Ryttergård. Bestyrelsen opfordrer til, at det stemmes 
igennem. 
 
Ændring af vedtægternes §9.1 og 9.2: 
 

9.1 Ethvert medlem, der er registreret som betalende medlem gennem de sidste 3 
måneder, har stemmeret. 
9.2 Et medlem kan i henhold til fuldmagt repræsentere ét andet medlem, der har været 
betalende medlem gennem de sidste 3 månder. Fuldmagten skal forevises skriftligt og 
være dateret fuldmagt.  
 Vedtaget enstemmigt. 
 



 
6) Orientering om budget for kommende år v. Thorbjørn  

Det kommende budget afhænger i høj grad af, om der er positivt resultat 
fra TrygFonden eller ej. 

 
Forespørgelse om Bestyrelsen har talt med Garderforeningen. Allan nævnte, at 
de har haft kontakt. 
 
7) Valg til bestyrelsen 
 
Bestyrelsen valgt som følger: 
 
Ole Madsen                  Formand                       På valg i år 
Allan Beier                    Næstformand              På valg næste år 
Thorbjørn Nielsen     Kasserer   På valg næste år 
Christian Moore                                                     Ønsker at fratræde 
Rasmus Vestergaard                                             På valg næste år 
Morten Schrøder                                                    Ønsker at fratræde 
Anders Knudsen                                                     Genopstiller ikke 
Thomas Jensen                                                       Ønsker at fratræde 
 
Bestyrelsen foreslår valg til bestyrelsen af Lars Christensen, Johnny Fledelius, 
Martin Magnussen og Nicholas Ranfelt. 
 
Ole genvalgt. 
 
Nyvalg til Lars Christensen, Johnny Fledelius, Martin Magnussen og Nicholas 
Ranfelt. 
Ved førstkommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen konsolidere sig, og aftale, 
hvem der skal være på valg hvilke år, så der er halvdelen hvert år. 
 
8) Valg af revisor.  
 
Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med Kvalitetsrevision. 
 
 
9) Eventuelt 



 
Anita: Tidligere fremsendt forslag om samarbejde om flere “happy stories” 
sammen med Maja. I den forbindelse ønsker Anita, at der bliver lavet en reklame 
film med borgere – der fortæller om, hvorfor de støtter foreningen. 
 
Anden tanke: Politi lejrskole over en uge eller lang weekend. 
 
Tredje: Set en serie på AnimalPlanet hvor ulve bliver sat sammen med veteraner 
med PTSD. Meget fascinerende program, der bør ses. 
 
Ønske om at få draget borgeren lidt mere ind. Det kunne blandt andet være med 
en temadag for børn af alle. 


