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København SV 2017-03-01 

 

Referat fra generalforsamling i FOUAT Københavnskreds den 23. februar 2017 

 

 

Orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen, der af bestyrelsen var blevet foreslået som dirigent for generalforsam-

lingen, blev valgt med akklamation.  

Dirigenten gav ordet til formanden, oberst Erling B. Flebbe, som lagde ud med at bede generalforsamlingen 

mindes fire medlemmer, som er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Det drejede sig om 

oberst Nils Ove Jensen, Preben Kühl, løjtnant Christian Frederik Guldager Hansen og major Ole Basbøll.  

 

1. Formanden gik over til beretning om kredsens virksomhed i det forløbne år. 

a. Han kunne, med bestyrelsens tilslutning, se tilbage på det forgangne års forløb med en god 
del tilfredshed. Der havde gennem de to foredragssæsoner været otte fine foredrag med et 
gennemsnitligt antal tilhørere på 52 (+ 14 fra Hovedorganisationen for Personel af Reser-
ven i Danmark (HPRD)) til GN Bartels foredrag). Dette var en forbedring fra sidste år, hvor 
der i gennemsnit var mødt 48 medlemmer frem. Siden sidste generalforsamling har der 
været 121 forskellige ansigter heraf 22 gæster, heri ikke indregnet medlemmerne fra HPRD. 
Foredragene spændte vidt fra: 

i. Lektor Peter Viggo Jakobsen om Islamisk stat. 
ii. General Knud Bartels om NATO 

iii. Kaptajnløjtnant Maria Vang Knudsen om Reserven og Totalforsvarskonceptet. 
iv. Generalmajor M.A.L.T. Nilsen om Flyvevåbnet. 
v. Oberst H.C. Enevold om Anti-korruption i Kabul. 
vi. Oberst Eigil Schjønning om 40 år i Hæren og om retten til at udtale sig. 

vii. Oberstløjtnant H.A. Schrøder om Glücksborgerne – En slægtshistorie fortalt gen-
nem Europas frimærker. 

viii. Oberstløjtnant Niels Tønning formand HOD om officerernes forhold i nutidens For-
svar. 

b. Til klipfiskfrokosten havde der været 31 deltagere, hvor der var 30 året før. Arrangementet 
(ydelsen fra Forenede Service) blev af bestyrelsen vurderet at være tilfredsstillende. 

c. Kredsens forårs-/sommer udflugt gik til Livgardens Historiske Samling på Gothersgade Ka-
serne. Der var 32 deltagere. Der var ikke plads til flere, og der var et par stykker på venteli-
ste, som ikke fik lejlighed til at deltage. Arrangementet var fint rent vejrmæssigt og trakte-
mentet var meget fint.  

d. Stiftelsesfesten – der tillige var FOUAT’s 125 års jubilæum – havde samlet 46 medlemmer. 
Landsledelsen havde inviteret 5 gæster.  Det blev efter bestyrelsens opfattelse et nydeligt 
arrangement.  

e. Jubilæumsskriftet er afleveret til samtlige medlemmer. Resterende eksemplarer vil blive gi-
vet til nye medlemmer, så længe lager haves (se dog nedenfor punkt 6.a.ii.). 

f. Med hensyn til leverancerne fra Forenede Service var det bestyrelsens opfattelse, at stan-
darder generelt har været meget fin. Der har enkelte gange været en lille smule knas med 
levering af service og den slags. Apropos forplejning, så er der varslet, at Kredsen fra års-
skiftet 2017/18 ikke længere vil have Forenede Service som leverandør. Leverancen er ud-
budt i licitation, og Forenede Service er ikke blandt de tre firmaer, som får lov til at konkur-
rere. 

g. Redegørelse om årets skydninger ved formanden for skydeudvalget kaptajn Per Kristian 
Madsen. Han oplyste at der havde været 24 skytter til de 9 skydninger, med et gennemsnit 
på 14 pr. skydedag. Skydningerne foregik alle på den lille 25 meter pistolskydebane på Hø-
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velte Kaserne. Det lykkedes Københavns Kreds at vinde landspræmien hjem for 2016. Af-
slutningen på skydningerne var forlagt til skydeudvalgsformandens private bolig, hvor der 
var frokost for skytternes egen regning. Det hidtidige traktørsted (Jægerhytten) er lukket og 
kan ikke benyttes.  

h. Major Jørgen Houlberg Nielsen, FOUAT WEB-redaktør redegjorde kort for status m.h.t. 
FOUAT hjemmeside. Bl.a. blev der fortalt, at hjemmesiden gennemsnitligt har haft mellem 
160 og 180 besøg dagligt. Om det skal tillægges jubilæumsåret eller andet kunne ikke afgø-
res. Der blev også forklaret, at der i perioden april 2016 til og med januar 2017 var kommet 
11 indmeldelser i FOUAT via indmeldelsesmuligheden over hjemmesiden. 

 
Dirigenten kunne konstatere, at beretningen blev godkendt og med akklamation. 
 

2. Kredsens virksomhed i det kommende år. 

a. Det er bestyrelsens agt at fastholde aktivitetsniveauet på linje med år 2016, både hvad an-
går indhold og omfang: 

i. Altså 8 foredrag, hvoraf første halv-sæson, efteråret 2017 nu er endnu ikke helt på 
plads. Vi har tilsagn fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som vil komme og 
holde foredrag den 12. oktober. Der er et hængeparti, som drejer sig om chefen for 
Hærstaben, Generalmajor Hans-Christian Mathiesen. Han vil gerne have sin optræ-
den hos os koordineret med andre besøg i København. Endnu er dette ikke på 
plads. Det tentative program omfatter Chefen for Hjemmeværnet om Hjemme-
værnet i tilbageblik og Holger Munchaus om sønderjyske søfarende, som kom til at 
sejle for tyskerne under falsk flag. Plus yderligere et foredrag. 

ii. Skydning på pistol om sommeren med 9 skydedage, 
iii. Klipfiskfrokost og Stiftelsesfest – denne gang med Gule Ærter med tilbehør – samt 

kranselægning, 
iv. Vedrørende ekskursionen i 2017 havde vi talt om at tage en tur til Oslo, men skrin-

lagt optionen igen. Vi har efter drøftelse af relevante muligheder valgt at lave dette 
års arrangement som et besøg ved Gillelejegruppen. Datoen er fastsat til torsdag 
den 15. juni. Prisen er også fastlagt, den bliver 250,- kr. Vi arrangerer ikke busbe-
fordring derop. Men der vil blive opfordret til fællestransport i størst mulig ud-
strækning. Apropos ekskursion, så er det bestyrelsens opfattelse, at man for Kø-
benhavns Kreds vedkommende bør holde sig til udflugtsmål på Sjælland, så at ar-
rangementet kan gennemføres på én dag.  

v. Formanden nævnte kort det forhold, der gælder, når man udebliver fra arrange-
menter. Har man tilmeldt sig, har man også forpligtet sig. Det betyder, at man – 
medmindre bestyrelsen er i stand til at sælge ens ”billet” – hænger på betalingen, i 
reglen 150,- kr.  

 
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen gav tilslutning til at kredsens aktiviteter afvikles efter 
ovenstående lagte linjer. 
 

3. Regnskabet blev gennemgået af kassereren, oberstløjtnant Keld Meier Olsen. 

a. Der blev redegjort for et regnskabsår, der blev afsluttet med et overskud på 4.291,37 kr.  

b. Balancen ultimo 2016 var på 40.187,94 kr. 

 

4. Kassereren fremlagde også budgettet samt forslag til fastsættelse af medlemskontingent for 2018.  
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a. Budgettet forventes at ville kunne balancere med et stipuleret overskud på 5.340,- kr. Det-

te inkluderer bidrag til FOUAT’s Landskasse, der forventes at ville beløbe sig til 30,- kr. pr. 

medlem (se punkt 7.c). 

b. Der blev foreslået at bibeholde kontingentet for 2018 på 150,- kr. 

Dirigenten kunne konstatere, at såvel regnskab som budget samt kontingentfastsættelse for 2018 blev 

godkendt af generalforsamlingen.  

 

5. Kassereren oplyste omkring medlemstallet, at der med udgangen af 2016 var sket en netto stigning 

i medlemstallet på 12 i forhold til året før. Kassereren redegjorde endvidere for status m.h.t. kon-

tingentrestancer.  

 

6. For så vidt angår valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisor for de kommende to år kunne 

dirigenten konstatere, at samtlige var villige til genvalg. Det drejede sig om: 

a. Formand, Erling Flebbe. 

b. Kredsbestyrelsesmedlemmer:  
i. Keld Meier Olsen, kasserer,  

ii. Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem,  

iii. Jørgen Dam, skydeleder,  

iv. Bo Madsen, bestyrelsesmedlem, og 

v. Henrik Agersted, bestyrelsesmedlem. 

c. Revisor Ove Møller Kristensen.  

Dirigenten kunne konstatere, at samtlige opstillede blev genvalgt, med akklamation. 

 

7. Behandling af forslag fra repræsentantskabet. 

a. Formanden kunne omkring markedsføring og hvervning oplyse, at landsledelsen har: 

i. Været i kontakt med Hjemmeværnet om at få en artikel i deres blad ”Hjemme-

værnsmagasinet,” chefen for Hjemmeværnet blev erindret herom i forbindelse 

med Stiftelsesfesten den 8. december.  

ii. Foranstaltet at alle Forsvarets NIV-III chefer har fået udleveret eller får udleveret et 

eksemplar af FOUAT Jubilæumsskrift sammen med et brev fra formanden. Skriftet 

bliver udleveret i forbindelse med værnsstabschefernes chefmøder. 

iii. Foranlediget at såvel Kronprinsen som foreningens protektor har fået henledt op-

mærksomheden på foreningens eksistens. Det skete den 11. januar på Amalienborg 

hos kronprinsen og den 27. januar på Christiansborg hos protektor. 

iv. Til hensigt at sikre større opmærksomhed omkring foreningens historiske materia-

le. Det er tanken at lægge op til bedre disciplin m.h.t. henlæggelse af arkivalier. 

Endvidere vil der blive erindret om, at alle kendte numre af MEDDELELSER er lagt 

op på hjemmesiden.  

v. Til hensigt at søge et medlemsarkiv med et tidssvarende tilsnit etableret.  

b. Ny forretningsfører er orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen. Den tidligere forretningsfører 

kommandør Annemette Ruth har bedt sig fritaget grundet private forhold. Annemette fik 

derfor kun 2 år på posten som forretningsfører.  

c. Københavnskredsen skal være indstillet på, at der igen i 2018, ligesom i år skal betales bi-

drag til FOUAT på landsplan. Bidragsstørrelsen kendes ikke, men beløbet forventes at blive 

ca. 30 kr. pr. medlem. 
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8. Behandling af forslag fra kredsbestyrelsen.  

a. Formanden redegjorde for en idé, der er blevet lanceret af Sydjyske kreds. Den tænkes ind-

ført i Københavns Kreds. Det drejer sig om juniormedlemmer. Her er der tale om officerer, 

der er tjenstgørende. De kan blive medlem af foreningen som junior medlemmer. Det in-

debærer at de er kontingentfrie, at de ikke har stemmeret, og at de ikke er valgbare til be-

styrelse eller andre tillidsposter.  

i. Emnet blev kort drøftet. Der var enkelte spørgsmål til afklaring. Bl.a. forudså nogle, 

at juniormedlemmerne muligvis kunne blokere for ordinære medlemmers adgang 

til kredsens aktiviteter. Formanden mente ikke dette ville blive tilfældet. Tilgangen 

styres jo af bestyrelsen. Derimod mente formanden, at juniormedlemmerne kan 

være med til at sikre foreningens fremtidige eksistens, medlemsskarens høje gen-

nemsnitsalder taget i betragtning. 

b. Formanden forklarede, at der under udarbejdelse af 125-års jubilæumsskriftet var dukket 

oplysninger op om en tidligere aktivitet, som har pågået helt fra foreningens begyndelse og 

frem til nyere tid. Det drejede sig om ”kammeratskabsaftener.” Formålet synes at have væ-

ret hyggeligt kammeratligt samvær. Formanden erindrede om, at der findes en del med-

lemmer, som for eksempel ikke frekventerer foredragsaftenerne, fordi de foregår efter 

mørkefald. Ved at gennemføre nogle kammeratskabsaftener (eller rettere kammeratskabs-

eftermiddage), eksempelvis en gang om måneden i april, maj, august og september kunne 

man måske gøre noget for nævnte målgruppe. Formanden slog til lyd for at man gør forsø-

get. Det var på forhånd undersøgt, at kredsen kan låne lokaler på 1. sal i Nordre Magasin til 

formålet. 

c. Formanden efterlyste varme hænder, eller frivillige hjælpere om man vil. Dels til at lukke 

medlemmer ind gennem porten ved Kongetrappen (den er som bekendt låst, og det er ikke 

tilladt at lade den står åben), dels til at dække op i Hestestalden. 

d. Formanden efterlyste også nye frivillige til at hjælpe med referatskrivning ved de enkelte 

foredrag. Der er for tiden reelt 5 referenter, hvoraf formanden er den ene. Det kunne være 

rart med en enkelt eller to mere. 

 

Dirigenten kunne konstatere, at der var tilslutning til, at man indfører juniormedlemmer og, at man gør et 

forsøg med at gennemføre kammeratskabseftermiddage. Formanden havde foruddiskonteret med en ac-

cept af juniormedlemmer og havde derfor hvervet to kandidater til juniormedlemskabet. 

 

9. Behandling af andre forslag.  

10. Eventuelt.  

a. Et medlem gav udtryk for, at fremmødet til generalforsamlingen var lidt for ringe. Ved-

kommende slog til lyd for, at man fremover gør generalforsamlingen gratis. Rationalet skul-

le være, at man på den måde i hvert fald ikke kan undskylde sig med, at man ikke kan udre-

de omkostningerne ved at deltage i generalforsamlingen. Indlægget blev drøftet. De fleste 

tilkendegivelser gik på, at det ikke gav mening at gøre generalforsamlingen gratis. Det vil 

blot betyde, at man skal søge udgiften hertil dækket på anden vis. Formanden lovede, at 

emnet vil blive taget op som ordinært emne til næste generalforsamling, og at bestyrelsen 

vil drøfte emnet på et kommende bestyrelsesmøde. 

b. Næste ordinære generalforsamling er berammet til torsdag den 15. februar 2018. 
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Dirigenten rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden. Dirigenten gav ordet videre til 

formanden. Denne takkede dirigenten for vel udført indsats.  

 

Formanden holdt derefter et kort foredrag om fire kække sønderjyske bondedrenges deltagelse i 1. Ver-

denskrig i den tyske kejsers klæder. 


