
Der stilles følgende forslag til ændring af Dancontræfs vedtægter:

Stillerne er:

Dancontræfs bestyrelse

Carl Henrik Andersen

Claus Mølgård Nielsen

§ 2 ”Formål” ændres fra:

Foreningens formål er ene og alene at samle tidligere og nuværende NATO og FN-soldater og andet 
militært- og politipersonel, der har været tjenestegørende for Danmark i udlandet. Dette skal ske på en 
festligt, værdigt og økonomisk overkommeligt måde, altid den weekend, hvor 2. søndag i juli falder. 

§ 2 ”Formål” ændres til:

Foreningens formål er ene og alene at samle alle der har været udsendt for Danmark i udlandet. Dette 
skal ske på en festlig, værdig og økonomisk overkommelig måde, den første eller anden weekend i juli 
måned.

Den første sætning ændres så også beredskabsfolk og andre, der har gjort tjeneste for Danmark kommer 
med. Denne formulering bruges mange steder i landets kommuner der har en veteranpolitik. Derfor vil vi 
bruge den til træfet også.

Grunden til at ændringen af den anden sætning er nødvendig er at Stevninghus er booket til anden side i 
den weekend til næste år og vi vil løbe ind i det samme problem ofte da den samme gruppe booker lejren 
på samme tid hvert år, nemlig i ugerne 28 til 30.
Vi er således tvunget til at lægge træfet fra den 5. til den 7. juli næste år, og det strider mod § 2 sådan 
som den er nu.
Ændringen er således udtryk for rettidig omhu; det er nødvendigt for at bestyrelsen kan overholde vores 
vedtægter når træfet skal planlægges ud fra de givne omstændigheder.
Vi kan godt forstå at det kan gøre ondt på nogle medlemmer at sige farvel til vendingen ”altid anden 
weekend i juli!”, men vi kan desværre ikke løse problemet omkring bookingen på anden måde.
Ændringen betyder at vi ikke længere følger ringriderfesten i Sønderborg, hvilket ikke længere giver 
mening da vi jo heller ikke længere afholder træfet i Sønderborg.

Til argumentet om at vi skal fnde et militært sted at afholde træfet i stedet for i Stevninghus kan vi henvise
til de nye regler der er for at leje militære faciliteter. Det er blevet hundedyrt og vi kan ikke længere få de 
samme gratis forhold som vi havde via Kasernen i Sønderborg. Alting koster, og det vil blive mindst lige så
dyrt og mere besværligt at skulle stille træfet op på militært område.
Desværre, men det er fakta.

På vegne af Dancontræfs bestyrelse og stillerne

Henrik Mortensen, formand

Stjær, den 9. juni 2018.


