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København SV 2016-02-19 

 

Referat fra generalforsamling i FOUAT Københavnskreds den 18. februar 2016 

 

Bestyrelsen pegede på OB Benny Chr. Hansen som dirigent, og han blev valgt med akklamation. 

 

Aftenens møde indledtes med at formanden, OB Erling B. Flebbe, bad forsamlingen holde et mi-

nuts stilhed for at ære OB Mogens Rosenløv og MJ Svend Kiilerich Hermansen, der begge var af-

gået ved døden siden sidste generalforsamling. 

 

1. I formandens beretning om kredsens virksomheden i det forløbne år blev der nævnt, at: 

a. Man så tilbage på året, der er gået, med en god del tilfredshed. Der havde gennem 
de to foredragssæsoner været otte fine foredrag med et gennemsnitligt tilhørertal 
på 48 + 10 deltagere fra Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark, 
som overværede Forsvarschefens foredrag. Alt i alt en forbedring fra året før på 12 i 
gennemsnit. Siden sidste generalforsamling har der været 105 forskellige ansigter, 
medlemmer såvel som gæster, til arrangementerne. Foredragene spændte vidt : 

i. LT Ingrid Daege om ”Min grumme fortid,” 
ii. FC, GN Peter Bartram om ”Forsvaret i dag,” 
iii. MJ David Johnson om ”Special Forces i Vietnam,” 
iv. GM Karsten J. Møller om ”Verden set fra Moskva,” 
v. KD Poul Grooss om ”Krigen i og omkring Østersøen 1939-45,” 

vi. GM Ole Køppen om ”Vinterkrigen i Finland 1939-40,” 
vii. Ceremonimester Kim Kristensen om ”Følg mig – ledelse fra fronten,” 

viii. Museumsassistent Martin Pavòn om ”Mad Money II – amerikansk bombefly, 
der nødlandede på Asnæs i 1944.” 

b. Til klipfiskfrokosten havde der været 30 deltagere, hvor der var 22 året før. Arran-
gementet (altså selve ydelsen fra Forenede Service) blev af bestyrelsen vurderet at 
være tilfredsstillende. 

c. Kredsens forårs-/sommer udflugt til Mosede Fort var pænt besøgt denne gang. Der 
havde været 33 deltagere, hvilket vurderes tilfredsstillende. 

d. Stiftelsesfesten havde samlet 30 glade medlemmer. Det blev efter bestyrelsens op-
fattelse et rimeligt og godt arrangement. Der var tale om en tilbagegang på delta-
gersiden fra året før, hvor der havde været 37 deltagere. Der var en del divergens 
med hensyn til, hvorledes traktementet skulle vurderes, idet tilkendegivelser gik fra 
at det var nydeligt arrangeret og smagte fint til at mene at det var en noget rodet 
forestilling og for lidt mad. Bestyrelsen har naturligvis problemer med at trække en 
mellemproportional ud af det, men vælger at forsøge sig med samme koncept i år. 

e. Med hensyn til leverancerne fra Forenede Service har disse hen over perioden væ-
ret noget svingende hvad angår kvaliteten (enkelte gange også kvantiteten) af den 
leverede smørrebrød. Bestyrelsen har diskuteret forholdet og er kommet til den 
konklusion, at vi har et muligt alternativ, som går på, at vi i stedet for at gøre brug 
af Kantinen og dermed Forenede Service, kunne gå over til at købe smørebrødet fra 
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en forretning ude i byen. Men vi har også vurderet, at nettoresultatet for bestyrel-
sen ved at foretage et sådant skift vil være mere arbejde og at man så må acceptere 
større samt flere risici. Bestyrelsen mener, at arbejdsbyrden er acceptabel, som tin-
gene er for nuværende, altså er arbejdsopgaven for ”de varme hænder” til at leve 
med, men vi er ikke interesseret i yderligere byrder. Indtil videre vil vi derfor ar-
bejde videre med Forenede Service som leverandør. 

f. Formanden for skydeudvalget Ole Raae Andersen orienterede om årets skydninger 
gennem 2015. Der var blevet afviklet 9 skydedage med et gennemsnitligt frem-
møde af 11 skytter. Men Ole Raae mente nok, at det kunne være rart med nogle 
flere skytter, og gav derfor en opfordring til de fremmødte på generalforsamlingen 
om at slutte op om skydningerne. Der blev forklaret, at årets skydninger var gen-
nemført inde på Høvelte Kaserne på en der værende skydebane, hvor man kun må 
skyde fra 25 meter standpladsen. De skydninger, der så ifølge skydeprogrammerne 
skulle gennemføres på 10, 15 og 20 meters afstand blev afviklet gennem anven-
delse af skiver, der var udfærdiget forholdsmæssigt. Landspræmieskydningen, hvor 
man samler skyderesultater for de fem bedste skytter, var ikke gået så godt, idet 
Københavns Kreds kun opnåede en tredjeplads med OL Birger Hoff som anden bed-
ste skytte på landsplan. Skydningerne var i 2015, som årene før, blevet afsluttet 
med en selvbetalt frokost i Jægerhytten, hvor der også som vanligt blev uddelt præ-
mier. 
Ole Raae forklarede, at han og skydeleder MJ Jørgen Dam sammen med den kom-
mende skydeudvalgsformand, KN Per Kristian Madsen, havde aflagt besøg før jul 
hos det sædvanlige støttepersonel ved skivedepotet og Garderne på Høvelte Ka-
serne, hvor man havde medbragt en erkendtlighed for den udviste imødekommen-
hed.  
Skydningerne i 2016 planlægges, som sidste år, at blive afviklet med 9 skydedage, 
og igen på Høvelte Kasernes skydebane. Skydedagene er annonceret på FOUAT 
hjemmesides kalender. 
Ole Raae Andersen sluttede af med at rette en tak til Ingrid Daege for hendes utræt-
telige støtte til skydedagene og til Jørgen Dam, der stedse stiller op som kredsens 
faste skydeleder. 
 

Dirigenten bad om tilkendegivelser m.h.t. den aflagte beretning for årets aktiviteter. Beretnin-
gen blev godkendt med akklamation. 

 

2. Kredsens virksomhed i det kommende år. 

a. Formanden kunne oplyse, at man agter at fastholde aktivitetsniveauet på linje med 
år 2015, både hvad angår indhold og omfang: 

i. Altså 8 foredrag, hvoraf første halv-sæson, efteråret 2016 nu allerede er aftalt 
og på plads, 

ii. Skydning på pistol om sommeren og 
iii. Klipfiskfrokost samt Stiftelsesfest med kranselægning, og endelig 
iv. Vil årets ekskursion blive afviklet som et besøg ved Livgardens Historiske Sam-

ling på Livgardens Kaserne ved Rosenborg. Datoen for det arrangement er 
fastsat til onsdag den 25. maj. 
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Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var bemærkninger til det foreslåede program, hvorfor 
det blev vedtaget med akklamation.  

 
3. Kassereren OL Keld Meier Olsen fremlagde det det reviderede regnskab og budget til god-

kendelse. 

a. Regnskabets resultatopgørelse viste, at der på årets drift var et lille overskud på 

1.084 kr. Der havde ikke i 2015 skullet afleveres bidrag til FOUAT landskasse. Kasse-

reren oplyste, at selve foredragsarrangementerne i det store og hele var i økono-

misk balance. Men afviklingen af Klipfiskfrokosten, ekskursionen til Mosede Fort, 

Forsvarschefens foredrag og Stiftelsesfesten havde givet underskud i varierende 

grad. Der blev givet udtryk for, at kredsen med en egenkapital på næsten 36.000 kr. 

står rimelig godt rustet. 

b. Budgettet for 2016 viser, at med de prisjusteringer, bestyrelsen har besluttet og 

forudsat arrangementerne bliver afviklet som hidtil, vil der, inklusive et bidrag til 

FOUAT landskasse på 30,- kr. pr. medlem, kunne genereres et overskud 4.000 kr.  

 

Dirigenten konstaterede, at regnskabet for 2015 og budgettet for 2016 blev godkendt – endda 

med akklamation. 

 

4. Vedrørende fastsættelse af medlemskontingent for 2017 foreslog kassereren, at man fast-

holdt årskontingentet på 150,- kr. 

 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen godkendte kontingentet for 2017 som 

foreslået af kassereren. 

 

5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisor for de kommende to år: 

a. Dirigenten kunne konstatere, at formand, Erling Flebbe, var ikke på valg. 

b. Dirigenten oplyste at følgende kredsbestyrelsesmedlemmer var på valg for de kom-
mende to år.  

i. Henning Mortensen, næstformand (2016) - villig til genvalg. 
ii. Per Brix Knudsen, forretningsfører (2016) - villig til genvalg.  
iii. Jørgen Houlberg Nielsen, WEB-redaktør og bestyrelsesmedlem (2016) - villig 

til genvalg. 
iv. Ole Raae Andersen, skydeudvalgsformand (2016) havde oplyst, at han ikke 

var villig til genvalg.  
c. Dirigenten oplyste, at KN Per Kristian Madsen havde givet tilsagn om at ville træde til 

og afløse Ole, som skydeudvalgsformand, og dermed også træde ind i bestyrelsen på 
samme post. Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var andre, der ønskede at stille 
op til posten.  

d. Dirigenten nævnte, at der ikke vælges suppleanter for kredsbestyrelsesmedlem-

merne.  

e. Dirigenten nævnte også, at kredsen heller ikke vælger revisorsuppleant. 
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Med Per Kristian Madsen som ny kandidat til skydeudvalgsposten bad dirigenten forsamlingen 

under ét godkende valg af bestyrelsesmedlemmer. De nævnte bestyrelsesmedlemmer blev 

valgt med akklamation.  

 

6. Med hensyn til behandling af forslag fra repræsentantskabet kunne formanden oplyse, at 

ud over punktet omkring bidrag til FOUAT fælleskasse på landsplan var alt det følgende til 

orientering.  

a. Omkring markedsføring og hvervning, kunne det oplyses. Der har siden sidst er 

kommet en artikel i Bladet ”Officeren” henholdsvis i tidsskriftet ”RESERVEN”. Der 

har også været kontakt til Hjemmeværnet om at få en artikel i deres blad ”Hjemme-

værnsmagasinet,” resultatet af dette udestår endnu. Endelig har der været kontakt 

til Forsvarets Seniorseminar, hvor der udleveres brochurer om FOUAT. 

b. Ny forretningsfører er KD Annemette Ruth. Den gamle forretningsfører, OL Erik Pe-

tersen er gået af efter 8 år på posten.  

c. Københavnskredsen skal være indstillet på at der fra 2017, ligesom i år skal betales 

bidrag til FOUAT på landsplan Bidragsstørrelsen kendes ikke, men beløbet forventes 

at blive 30 kr. pr. medlem. 

d. Der havde fra en kreds været stillet forslag om at Formandskabet løbende gav en 

tilkendegivelse i MEDDELELSER i form at en ”Leder” eller et indlæg om ”Forenin-

gens almindelige tilstand.” Det har formandskabet afvist. 

e. FOUAT hjemmeside har skiftet adresse. Foreningens WEB-redaktør, MJ Jørgen 

Houlberg Nielsen redegjorde for forholdene og forklarede om de muligheder der er 

med at lægge informationer op på hjemmesiden. Der er faktisk rigtigt mange ting 

man kan gøre, blandt andet er det – som noget nyt – muligt at lægge videosekven-

ser op. Det er afprøvet og det virker. Men WEB-redaktøren måtte konstatere, at 

foreningens aktiviteter på hjemmesiden endnu er ret behersket.  

J.H. Nielsen forklarede om de aktiviteter, der er på hjemmesiden, som kan aflæses 

af forskellige log-funktioner der er indbygget. Eksempelvis er der mellem 100 og 

120 ”besøg” på hjemmesiden dagligt og ud af den medlemstilgang der har været i 

Københavns Kreds i løbet af sidste år, har halvdelen benyttet hjemmesidens indmel-

dingsformular. WEB-redaktøren forklarede endvidere om at der dagligt er et stort 

antal uønskede besøg på hjemmesiden, som godt kan karakteriseres som ”angreb.” 

De er typisk foretaget af maskiner/robotter, men med god hjælp af den tidligere 

WEB-redaktør, KN Peter Bjørn Thomsen, er der installeret et filter, som sorterer den 

slags fra. Men det er fortsat muligt et holde øje med at nævnte aktiviteter foregår. 

 

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var bemærkninger til afrapporteringen og at general-

forsamlingen gav tilslutning til, at kredsen er indstillet på at bidrage med 30,- kr. til FOUAT 

fælleskasse i 2017. 
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7. Formanden kunne konstatere, at siden udsendelse af dagsordenen, hvor der var fremsat 

forslag om at bede forsamlingen yde bestyrelsen bistand i form af hjælp, er der i mellemti-

den trådt frivillige til.  

a. Kredsen har derfor ikke behov for yderligere hjælp hvad angår ”varme hænder” til 

hjælp i Hestestalden.  

b. Og formanden havde lige inden generalforsamlingen fået en tilkendegivelse fra Erik 

Dreyer-Andersen om at han er villig til at træde til i forbindelse med referatskriv-

ning. 

 

8. Vedrørende behandling af andre forslag var der to ting til behandling.  

a. Formanden kunne oplyse, at der af Formandskabet var udsendt et oplæg til SWOT-

analyse for FOUAT som helhed, som kredsene blev pålagt at forholde sig til og 

melde tilbage om til repræsentantskabsmødet i april. Formanden havde udsendt 

nævnte SWOT skema til samtlige medlemmer med e-mail adresser (115 i alt) sam-

men med de bemærkninger, som MJ J.H. Nielsen, i egenskab af bestyrelsesmedlem, 

tidligere havde indgivet til bestyrelsen. Formanden havde fået tilkendegivelser fra 3 

medlemmer (heri indregnet J.H. Nielsens bemærkninger). Det svarresultat stemmer 

godt overens med, hvad man har oplevet i de andre kredse. Formanden gennemgik 

– ved hjælp af en række Power Point billeder – de tilbagesvar, der var kommet. Til-

bagesvarene blev kort drøftet og uklarheder blev afklaret. Formanden forklarede, at 

han til repræsentantskabsmødet skulle tilkendegive Københavns Kreds’ holdning i 

sagen og bad derfor forsamlingen om at give tilslutning til, at han gik til repræsen-

tantskabsmødet med en tilbagemelding som baserede sig på en konsolideret opgø-

relse over de tilbagesvar, der var blevet gennemgået. Generalforsamlingen var enig 

heri. 

b. Lars Gustav von Reiermark havde bragt i forslag, at man i FOUAT anskaffer slips og 
blazer-mærker med FOUAT logo til salg til medlemmerne. Lars Gustav underbyg-
gede på mødet sine synspunkter med, at det for ham at se er vigtigt med den sig-
nalgivning, der er i hhv. slips og blazermærke. Han nævnte at det lille forenings-
mærke i guld til knaphullet i reversen for ham at se er rigtig flot, men det er for 
småt. Forslaget gav anledning til nogen meningsudveksling, hvor hovedargumen-
terne, der modgik forslaget, gik på, at det med blazermærker dels er passé og dels 
at mange brugere af blazere, der allerede har et mærke, ikke ønsker at skifte det 
ud. Der blev også peget på det økonomiske aspekt, idet FOUAT under alle omstæn-
digheder vil skulle lægge ud til en anskaffelse, som måske ikke senere ville være af-
sætning for. 

  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde taget diskussionen og konklusionen 
omkring SWOT analysen ad notam.  
Med hensyn til forslaget om anskaffelse af slips og blazermærker lod dirigenten forslaget 
komme til afstemning ved håndsoprækning. Der var klar overvægt i stemmer, der afviste for-
slaget. Københavns Kreds vil derfor undlade at sende forslaget videre til repræsentantskabs-
mødet.  
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9. Under eventuelt nævnte formanden, at: 

a. Næste ordinære generalforsamling er berammet til torsdag den 23. februar 2017. 

b. Der var efter frist for indlevering af dagsordenspunkter fremkommet et forslag om, 

at næste års ekskursion kunne gå til Norge, nærmere betegnet Oscarsborg og Oslo 

(Akershus). Forslagsstilleren var Lars Gustav von Reiermark, som havde udfærdiget 

et program med prisoverslag, der omfatter tur med Oslobåden og deltagelse af 30 

personer. Lars Gustavs prisoverslag viste en deltagerbetaling pro persona på 4.000 

kr. Programmet blev kort gennemgået via Power Point og formanden bad om be-

mærkninger. Lars Fynbo mente, at prisen muligvis kunne reduceres en del ved at 

flyve med Norwegian frem og tilbage i stedet for tur med båden, men medgav at en 

sådan ændring ville mindske det sociale samvær. Formanden bad om en uforplig-

tende tilkendegivelse med hensyn til interesse i deltagelse i turen. Der viste sig at 

være 11 interesserede. Forslaget vil blive gjort til genstand for annoncering i MED-

DELELSER og på hjemmesiden. 

 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede mødedeltagerne for god ro og 

orden.  

Formanden takkede dirigenten for god, myndig og effektiv ledelse af generalforsamlingen. 

 

Formanden kaldte derefter den afgående skydeudvalgsformand, Ole Raae Andersen, frem. Ole fik 

nogle rosende ord med på vejen for den store indsats han har ydet gennem mange år. Ole har al-

tid sørget for at der har været hyggelige rammer omkring skydedagene og at der herskede en god 

og gemytlig tone blandt skytterne på skydebanen.  

 

Selve aftenen blev sluttet af med at formanden holdt et kort foredrag om FOUAT stifter, ritmester 

Christian Pedersen Dan med anledning i at FOUAT i år kan fejre sit 125 års jubilæum. 

 
 

  


