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Repræsentantskabsmøde 

 

Foreningen afholdt repræsentantskabsmøde onsdag, den 10. april 2013 i Odense 

med major Jørgen Larsen som valgt dirigent. 
 

Landsformanden, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson indledte mødet med at 

mindes de medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste 
repræsentantskabsmøde  

 
København: Major Erik Petersen 
  Løjtnant H.V. Lunau 

  Oberstløjtnant Torben Obelitz Nielsen 
  Løjtnant Gunnar Kjær 

Midt-og Vestsjælland: Major Mogens Pedersen 
Fyn:  Kaptajn Niels Edmund Bech 
  Major Niels Herluf Havner 

Nordjyske:  Oberstløjtnant Poul Venborg Pedersen 
  Kaptajn Erik Christensen 

Sydjyske:  Mogens Dyre 
 
og udtrykte et ”Æret være deres minde!” 

 
Dagsorden 

 
1.  Landsformandens beretning om virksomheden i det forløbne år 
Landsformanden omtalte 2012 som et år karakteriseret ved stabilitet og forandring. 

Stabilteten ligger i kredsenes decentrale virke, mens forandringen tydeligst kom til 
udtryk omkring en række personskifter. En ændring i Formandskabet foranlediget 

af, at næstformanden, Jørgen Larsen, der var formand for Københavnskredsen, 
havde valgt ikke at genopstille. Formanden takkede Jørgen Larsen for mange års 
godt og konstruktivt samarbejde.  

 
Som ny formand i Københavns Kreds er valgt oberst Erling B. Flebbe, der af 

formanden blev budt velkommen som ny næstformand i foreningen 
 
Redaktør, major Mogens Pedersens, bortgang i januar efter længere tids sygdom 

var et stort tab for foreningen. Som ny redaktør bød formanden kaptajn Bjarne 
Skov Jensen, Københavns Kreds velkommen. 

 
Foreningens mangeårige webmaster, kaptajn Peter Bjørn Thomsen havde forud for 

mødet valgt at trække sig. Formanden takkede Peter Bjørn Thomsen for en stor 
indsats med at opbygge foreningens hjemmeside og udtrykte gode ønsker for 
fremtiden. Som ny web-redaktør bød formanden major Jørgen Houlberg Nielsen, 

Københavns Kreds velkommen. 
 

I forbindelse med beslutningen om at nedlægge Storstrømskredsen er 
medlemmerne blevet tilbudt overførsel til andre kredse, hvilket mange har benyttet 
sig af. Formanden udtrykte håb om, at disse medlemmer ville finde sig godt til rette 

i de nye kredse. 
 

Foreningen har ca. 350 medlemmer med en svagt stigende tendens. Formanden 
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mente, at der stadig burde være et potentiale for medlemstilgang og opfordrede til 
drøftelse mellem kredsene af lokale tiltag og resultater. 

 
Kredsenes økonomi er generelt fornuftig, og overordnet har foreningen stadig et 
rimeligt økonomisk fundament. Opretholdelse af dette kræver fortsat 

opmærksomhed – særligt omkring trykning og udsendelse af MEDDELELSER (jf. 

pkt. 4). Det skønnedes foreløbig ikke nødvendigt, at kredsene som tidligere skulle 
bidrage til den overordnede økonomi. Idéer til at forbedre mulighederne for at 

hverve medlemmer blev drøftet, herunder udnyttelse af kontrakt til andre 
foreninger. Formandens beretning blev taget til efterretning. 
 

På formandens opfordring redegjorde kredsformændene for medlemsforhold, 
økonomi og aktiviteter i 2012. Herunder konsekvenserne af Storstrøms Kreds’ 

ophør. 
 
2.  Virksomheden i det kommende år (formanden) 

Formanden udtrykte et ønske om, at foreningen kunne fortsætte den gode linje ved 
i 2013 

 at fastholde medlemstallet på ca. 350 medlemmer 
 at styrke anvendelsen af elektroniske medier, og 
 at sikre det decentrale fokus gennem en modernisering af vedtægterne. 

 
3.  Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet for 2012, som udviste et underskud på kr. 2.925,47 og en egenkapital 
på kr. 41.738,65 blev godkendt. 
 

4.  Budget 2013, herunder fastsættelse af kontingent til 
repræsentantskabet og betaling for medlemsbladet 

Det blev besluttet, at der ikke skulle betales kontingent fra kredsene til foreningen i 

2013. Dette forudsatte, at trykning og distribution af MEDDELELSER kunne ske 

som i 2012.  
 

5.  Valg 
a. Formanden blev genvalgt for en fireårig periode. 

b. Foreningens revisor, oberstløjtnant R.K. Jakobsen blev genvalgt for en toårig 
periode 

 
6.  Behandling af forslag fra formandskabet 

 a. Annoncer/reklamer i Meddelelser  

Fra to kredse var rejst spørgsmål om mulighederne for at annoncere i 

MEDDELELSER og dermed på hjemmesiden. På grundlag af de fremkomne 

synspunkter udarbejder formandskabet et oplæg, som udsendes til drøftelse i 

kredsene. 
 

b. FOUAT og politiske aktiviteter 

For at sikre at FOUAT’s aktiviteter er neutrale i forhold til partipolitiske forhold 
drøftedes det, hvilke afgrænsninger, der burde gælde. Konklusionen var, at 

der var fuld tillid til, at den enkelte kredsbestyrelse kunne håndtere, hvorledes 
FOUAT skulle forholde sig. 

 

c. Vedtægtsændringer  
Formandskabet havde drøftet behovet for vedtægtsændringer, som følge af 
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Storstrøms Kreds’ ophør og fundet at det ville være naturligt at se gennemse 
vedtægten. Et udkast blev drøftet tillige med en proces, der indebærer, at et 

eventuelt forslag til vedtægtsændringer skal vedtages af repræsentantskabet 
efter at der forud er indhentet udtalelser fra kredsenes generalforsamlinger. 

 

Det blev besluttet, at formandskabet på grundlag af de fremkomne 
synspunkter laver et forslag til vedtægtsændringer, som i god tid forud for 

kredsenes generalforsamlinger kan tilsendes kredsene til drøftelse dér. Med 
udtalelser fra kredsene forventes forslaget at kunne sættes på 
repræsentantskabsmødets dagsorden i 2014. 

 
7.  Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 

a. Forslag fra København (Bedre anvendelse af de elektroniske medier) 
Formandskabet har sammen med web-redaktøren arbejdet på en fortsat 
udvikling af foreningens hjemmeside. Denne udvikling ønskes fortsat både af 

hensyn til medlemmerne, men også af hensyn medlemshvervning. Det blev 
besluttet, at Formandskabet sammen med web-redaktøren og redaktøren 

arbejder videre med udvikling af hjemmeside m.m. 
 
8.  Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde 

Repræsentantskabet besluttede på Formandskabets forslag, at næste 
repræsentantskabsmøde afholdes onsdag, den 23. april 2014 på Fyn. 
 

 

 
FOUAT’s repræsentantskab 
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I forbindelse med Repræsentantskabsmødet blev foretaget præmieoverrækkelser 
for Landspræmieskydningen 2012. Resultaterne blev meddelt i MEDDELELSER Nr. 

187. For præmieoverrækkelserne stod generalmajor Jørgen Sverker Nilsson og 
skydeudvalgsformand, major Gregers Djørup. 

 

 
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson overrækker pokalen til major Leif Mosegaard, Fyns Kreds 
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Oberstløjtnant Jürgen Jürgensen, Midt- og Vestsjællands Kreds modtager pokal på vegne Erik Olsen 

Veterancentret 

 

Forsvaret har gennem de seneste år styrket sin opsøgende indsats over for tidligere 

ansatte veteraner, blandt andet ved at henlede opmærksomheden på forsvarets 

tilbud om støtte fra en af forsvarets socialrådgivere og /eller psykologer, hvis 

veteraner oplever vanskeligheder som følge af udsendelse til international mission. 

Fremadrettet retter forsvaret henvendelse til de tidligere ansatte veteraner ved 

tilsendelse af brev i hhv. august og februar måned ca. 2, 5 og 8 år efter deres 

hjemsendelse fra mission.  

Veteraner er meget velkomne til at kontakte Veterancentret på tlf. 7216 3400 eller 

på mail: vetc-myn@mil.dk for yderligere oplysninger. Se også hjemmesiden 

http://veteran.forsvaret.dk/Pages/forside.aspx. 

Jørgen Larsen 

NB: Læsere ses gerne medvirke til formidling af nærværende budskab til alle veteraner.     

 

 

 
 

 

SoldaterRekreation 

Fra KFUM’s Soldatermissions ”Vision 2011-2015” 

”Vi skal være der, hvor soldaten er – både herhjemme og ude i verden. Vi skal skabe trygge 
rammer. Vi skal være der for de mange og for de få – i tale, ord og praktisk arbejde. (…) 

Vi skal ikke være behandlende, men alene støttende og hjælpende. Vi skal være villige til i 

kortere perioder at tage hånd om tidligere udsendte, der vil have behov for husly, støtte og 
hjælp, inden de pågældende kan komme videre med deres tilværelse.” 

 

KFUM’s Soldatermission har som et led i opfyldelsen af sin mission etableret 

aktiviteten SoldaterRekreation. Denne aktivitet omfatter opførelsen af en række 
boliger, som skal kunne tilbydes soldater hjemvendt fra internationale missioner 

eller soldater, der af den ene eller anden grund har behov for særlig omsorg og evt. 
kortvarigt en bolig, indtil de finder mere permanente løsninger. 
 

I september 2012 åbnede det første boligkompleks med fire lejligheder i tilknytning 
til KFUM’s soldaterhjem i Holstebro. Herfra er soldaterhjemmets faciliteter og 

tilbud lige ved hånden sammen med fællesskabet med ansatte og besøgende. 
 
På en bidende kold 1. marts og til tonerne fra Slesvigske Musikkorps blev en ny 

bygning med otte lejligheder indviet til SoldaterRekreation ved KFUM's 
Soldaterhjem i Hvorup. 
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SoldaterRekreations nye hus i Hvorup 

 

 
Ved indvielsen af de nye boliger talte oberst Flemming Larsen og Aalborgs 

borgmester Henning G. Jensen. Ved den efterfølgende reception for de ca. 100 
fremmødte talte også tidligere formand for Folketinget, Christian Mejdahl (V).  

 
Efter den politiske afklaring af Høvelte Kasernes fremtid sættes planerne om 
byggeri af KFUM’s SoldaterRekreation i Høvelte i gang. Første spadestik tages 

onsdag, den 3. april 2013.        
Franz Strehle     

 

 
Læs mere om indvielsen på KFUM’ hjemmeside: http://www.kfums-soldatermission.dk/nyheder/single-
news/artikel/soldaterrekreation-indviet-i-hvorup.html                                                                            

   
 
 

 
 

 
 

Københavns Kreds 
 

Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Møllestedet 3, 3500 Værløse. 
 4431 2624, Mobil: 2078 2624 -  erling.flebbe@gmail.com 

Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød. 
 4976 1217 - : brix.knudsen@mail.dk  

Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre. 
 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk – Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 4130 963 099 

Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 
3000 Helsingør.  4921 0119 -  raae1@mail.tele.dk 

 

Dødsfald 

Bestyrelsen har modtaget underretning om, at 

løjtnant Gunnar Kjær 

mailto:brix-knudsen@mail.dk
mailto:keld.olsen@youmail.dk-
mailto:raae1@mail.tele.dk
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(18. august 1923 – 13. januar 2013) 

er afgået ved døden. 

Gunnar var et mangeårigt medlem af vor forening, hvor det var livet blandt skytterne, 

der havde hans store interesse. Vi mindes Gunnar for hans markante holdning og 

noble adfærd og ikke mindst for hans lune. 

Æret være Gunnar Kjærs minde. 


 
Fra bestyrelsen 

 
Generalforsamling 2013. 

I overensstemmelse med foreningens vedtægter, tillæg A, afholdt kredsen 

generalforsamling den 21. februar i Kastellet kl. 1900 med i alt 23 fremmødte 

medlemmer. Forud for denne påhørte medlemmerne stående formandens mindeord 

for de siden sidste års generalforsamling afdøde medlemmer. (Se referat af 

Repræsentantskabsmøde 10. april 2013). 

Bestyrelsen havde anmodet Flemming Holmgreen om at påtage sig hvervet som 

dirigent (DIR), hvilket forsamlingen kunne tilslutte sig. Flemming Holmgreen 

konstaterede indledningsvis, at alle formalia vedr. generalforsamlingen var i orden. 

Bestyrelsen har afholdt to møder, planlægningsmøde i februar for aktiviteter 1-1½ år 

frem og forberedelse af det forestående Repræsentantskabsmøde samt et møde i 

august til justering af programmet. 

Formanden (JL) kunne i sin beretning se tilbage med tilfredshed på det forgangne års 

forløb (2012), hvilket bestyrelsen havde givet mandat til. Den lagte linje siden 1997 

med otte foredrag i månederne januar, februar og marts samt oktober og november, 

klipfiskfrokost, forårsekskursion og stiftelsesfest har igen haft en generelt stigende 

tilslutning. Forløbet af de enkelte aktiviteter blev løbende refereret i MEDDELELSER. 

Årsberetning var igen todelt, hvor formanden for skydeudvalget (ORA) med glæde 

kunne se tilbage på den planmæssige afvikling af de fem skydninger i foråret og fire i 

efteråret. I alt femten skytter havde jævnt hen deltaget med et gennemsnitligt 

fremmøde på tretten. Som afslutning på sæsonen samledes skytterne under hyggelige 

former til intern præmieoverrækkelse i Jægerhytten. Glæden her blev så meget større 

ved meddelelsen om, at årets landspræmieskydninger i 2012 igen blev vundet af vor 

kreds. Året sluttede med udvalgets personlige julebesøg hos de altid hjælpsomme 

’servicepartnere’. 

Skydningerne starter igen 18. april. Skulle der imidlertid opstå usikkerhed om normal 

anvendelse af skydebanerne, kunne ORA forestille sig fremrykning af 

landspræmieskydningen til her i foråret. 

DIR kunne herefter konstatere, at den samlede beretning blev taget til efterretning. 

 

Det er bestyrelsens linje for 2013 at fastholde de traditionelle aktiviteter. JL gjorde 

opmærksom på, at mange års ekskursioner havde haft fokus på forsvarsmæssige 

objekter, men at emnerne her efterhånden synes i fåtal. Turen i 2012 til Kalundborg 
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by med Knud Rasmussen som guide viste, at vort samfund har mange andre 

historiske og kulturelle sider at byde på. 

 

Kassereren (KMO) fremlagde og kommenterede det af Bo Madsen reviderede 

regnskab. Den i året foretagne forhøjelse af kuvertprisen til kr. 150 var medvirkende 

til et regnskab i balance med et tilfredsstilende resultat, der generelt kunne overføres 

til budgetrammen. Medlemstallet var med af-/tilgang 7/15 på 120.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Efter gen- henholdsvis nyvalg, hvor JL som formand og Finn Asmussen som revisor 

ikke ønskede at modtage genvalg, fik bestyrelsen følgende sammensætning med 

angivelse af respektive perioder i parentes: 

 

Erling Bernsdorff Flebbe, formand (2015) 

Hans A. Schrøder, næstformand (2014) 

Per Brix-Knudsen forretningsfører (2014) 

Keld Meier Olsen, kasserer (2015) 

Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem (2015) 

Ove Nordly, bestyrelsesmedlem (2015) 

Jørgen Houlberg Nielsen, bestyrelsesmedlem (2014) 

Bo Madsen, bestyrelsesmedlem (2015) 

Ole Raae Andersen, formand for skydeudvalget (2014) 

Jørgen Dam, skydeleder (2015) 

 

Revisor: Ove Møller Kristensen 

Bestyrelsen vælger ikke suppleanter. 

 

Kredsen forberedte indlæg på Repræsentantskabsmødet omfattende ’Bedre udnyttelse 

af EDB, samarbejde mellem Københavns og Midt- og Vestsjællandske Kreds, forslag til 

revision af vedtægter samt FOUAT og politisk engagement’. 

 

Som anliggender i kredsen drøftedes host-forpligtelse ved gæstebesøg, fordeling af 

(omgangs)tjeneste og lejlighedsvis udarbejdelse af referater. 

 

Flemming Holmgreen blev takket for veludført hverv som dirigent.  

 

Ved tæppefald udtalte Jørgen Larsen som afgående formand, at det for ham havde 

været femten berigende år at have færdedes i FOUAT. Han rettede en varm tak til 

medlemmer og bestyrelse for medleven og engagement. 

Som general Christian Hvidt afsluttede sit causeri i januar, brugte JL også vendingen: 

 

*Tænk at man har fået lov til at få sådanne oplevelser.* 

 

Med dette blev sceptret (dirigentklokke) med tillykke med valget som ny formand 

videregivet til Erling B. Flebbe. 
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Formandsskifte 

 

Ved major Jørgen Larsens afgang som formand hyldede major Knud Rasmussen 

ham for den store indsats, han i sin godt 15 årige formandsperiode har ydet for 

foreningen. Båret af stor interesse og et stærkt engagement er det lykkedes Jørgen 

Larsen at give foreningen en opblomstring og et ansigt udadtil, der står respekt 

omkring. 

 

At Jørgen Larsens formandskab ikke blev til ved rene tilfældigheder, understregede 

Knud Rasmussen, der som tutor havde fået Jørgen Larsen under sine vinger på Det 

Kgl. Garnisonsbibliotek (KGB) i hvis ramme han gennemførte sin uddannelse som 

forskningsbibliotekar ved Danmarks Biblioteksskole. Sammen med den tidligere 

formand for FOUAT, oberstløjtnant K.W. Nielsen, der også var ansat på KGB, tog Knud 

Rasmussen nu Larsen i øjesyn med henblik på at finde en afløser på formandsposten. 

Afgørende for forslaget om Jørgen Larsens kandidatur var hans gode 

karakteregenskaber og intellekt samt det forhold, at han var ansat på KGB og fra sin 

tidligere ansættelse som administrationschef på Forsvarsakademiet havde opbygget et 

omfattende personkendskab og dermed et betydeligt netværk, som foreningen har 

nydt godt af i foredragsvirksomheden. 

 

Knud Rasmussen sluttede sin tale af med at nævne, at det i flyvevåbnet var skik og 

brug at tildele en person, der har udført eller gennemført et særligt godt job, et 

såkaldt ”WELL DONE”. Han takkede Jørgen Larsen for det mangeårige formandsvirke, 

trykkede hans hånd og meddelte ham et ”WELL DONE”!  

 

Valget af oberst Erling B. Flebbe som ny formand kunne Knud Rasmussen fuldt ud 

bifalde baseret på deres bekendtskab gennem mere end 33 år.  Først mens Erling 

Flebbe var kadet på FLOS, hvor Knud Rasmussen var lærer. Senere da de sammen 

var på HAWK-kursus på Fort Bliss og derefter begge endte i HAWKESK. Knud 

Rasmussen betegnede Erling Flebbe som en dygtig og engageret officer, hvilket også 

hans fornemme militære karriere vidner om. Uanset om udfordringen i 

formandsembedet er betydelig, var Knud Rasmussen sikker på, at Erling Flebbe ville 

lykkes med det og sluttede med at ønske til lykke med valget og held og lykke med 

det ærefulde hverv.                             

Red. 




 

Som afslutning på generalforsamlingen overtog Bo Madsen igen i år scenen med 

fremdragelse af forhold under front og kantonnement i 1864, som major Ole 

Hedegaard har samlet i et værk baseret på ’Breve fra kaptajn Marius Hedemann til 

hans hustru’.  Forhold der i dag kan fylde læsere med undren og eftertanke.   
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Foredragssæson 2013-I 

Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i Kastellet i Gl. 

Varmecentral med et efterfølgende lettere traktement i Hestestalden til en kuvertpris 

á kr. 150. Tilmelding til foredragene bedes venligst foretaget til formanden i god tid 

og senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00. 

 

Garderobe forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden, lejlighedsvis på 2. etage. 

 

Bogcafé er en god mulighed for at afhænde læst litteratur til glæde for andre 

medlemmer. Nok er det endnu vinter, men hængekøjen er på vej. Husk derfor 

holdbare bæreposer 7. marts!  

 




Foredragssæson 2013-I (Resuméer) 

Tirsdag den 8. januar berettede oberst Bjarne Hesselberg om ”Dansk militær 

indsats i Balkan fra 1992 til 2000. Udviklingen fra fredsbevarende mission til 

krigsdeltagelse”. Obersten havde som brigadegeneral været Chief Commander Sector 

North/UN Protection Force i 1993-94. 

 

Foredragsholderen indledte med at beskrive de regionale områder på Balkan. Denne 

beskrivelse blev støttet af et glimrende kortmateriale, som også viste det kludetæppe 

af etniske, religiøse og nationale grupperinger og enklaver, som, da Jugoslavien gik i 

opløsning efter Titos død, udgjorde en eksplosiv cocktail: og da Kroatien og Slovenien 

i 1991 erklærede sig selvstændige fulgt af Bosnien-Hercegovina, brød uvejret løs, 

bl.a. fordi der i Kroatien boede et stort serbisk mindretal. 

 

I februar 1992 besluttede FN’s sikkerhedsråd at indsætte en fredsbevarende styrke, 

UNPROFOR. Danmark sendte allerede i april 1992 en styrke på godt 900 mand, 

DANBAT, til Sector North, den ene af de fire af FN udpegede sektorer. Sector North 

rummede foruden danskerne et hovedkvarter med ca. 200 mand, en nigeriansk 

bataljon med 1.000 mand og en polsk bataljon med 900 mand. Opgaverne formuleret 

af FN var at beskytte det serbiske mindretal i Kroatien, at sikre forsyningskonvojer 

igennem området og at sikre ro i den Former Yugoslav Republic of Macedonia. 

Konfrontationslinjen mellem de stridende parter lå imidlertid uden for de af FN 

udpegede ansvarsområder, og i 1993 besluttede FN at ændre mandatet fra at være 

fredsbevarende til at være fredsskabende. Det betød en nødvendig forstærkning af 

DANBAT med bl.a. 10 ”sneleopard” kampvogne. Samtidig trak nigerianerne sig ud og 

blev erstattet af 200 argentinere. Kampvognene viste som bekendt senere deres nytte 

i ”Operation Bøllebank” den 29. april 1994. 
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Eks-Jugoslavien 

 

9.-14. september 1993 angreb kroaterne over hele fronten. Foredragsholderen 

understregede flere gange, at der fra alle de krigsførende parter blev begået 

deciderede krigsforbrydelser. Et eksempel var den mortergranat, som den 5. februar 

1994 eksploderede på den muslimske markedsplads i Sarajevo. Den kunne under 

ingen omstændigheder være affyret af serberne, men måtte have været anbragt. 

Mindesmærket på stedet er da også siden blevet fjernet. 

 

Skønt FN styrken skulle garantere sikkerheden i de såkaldte ”safe areas”, gik det som 

bekendt helt galt i juni 1995, da serbiske styrker indtog byen Srebrenica og myrdede 

7.000 muslimske mænd og drenge. Foredragsholderen mente, at den hollandske 

styrke, DUTSCHBAT, ikke var uden skyld i, at det gik så galt, og det fik da også 

konsekvenser for de ansvarlige. 

 
Verdenssamfundet reagerede nu kontant ved at overdrage kommandoen fra FN’s 
UNPROFOR til NATO’s Implementation Force, IFOR. Det betød imidlertid, at ansvaret 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=jugoslavien&source=images&cd=&cad=rja&docid=eX6C0kHk1C9vZM&tbnid=FQEo5eZwJ_j9bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.at-rejse-er-at-leve.dk/nyheder/eks_jugoslavien_kort.htm&ei=U4A4UcSjOMOmtAbK84HQCA&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNH9h-FxGvQ4auR5a0yhCzp4r16Daw&ust=1362743716342169
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for al logistik overgik fra at være FN’s til at blive de enkelte nationers. Det var en helt 
ny situation for det danske forsvar 

. 
Danmark havde under hele den kolde krig aldrig forestillet sig at skulle operere i 
udlandet, og de forstærkninger, der var planlagt, og som optrådte under større NATO 

øvelser i Danmark, medbragte altid deres egen logistik, så Danmark kun var ansvarlig 
for den nødvendige ”host nation support”. 

 
Foredragsholderen supplerede med, at første gang danske styrker skulle deltage i en 
større NATO  øvelse i Polen, var det første spørgsmål, der meldte sig: Hvordan 

kommer vi derned, og hvordan overlever vi?  Det gav anledning til et helt nyt logistisk 
koncept med udstrakt anvendelse af containere og dertil egnede lastbiler, et koncept 

som Hærens Operative Kommando tidligere havde forsvoret. Man indså også behovet 
for en Rapid Reaction Force og senere oprettelsen af SHIRBRIG. 
 

I 2005 overtog EU operationen, og Danmark kunne med sine forbehold ikke længere 
deltage. I ex-Jugoslavien blev situationen på baggrund af Dayton aftalen efterhånden 

så stabil, så IFOR kunne reduceres og videreføres som en Stabilization Force, SFOR. 
Til slut viste foredragsholderen, hvorledes fremtidige allierede treværns operationer vil 
være dybt afhængige af sikre kommunikationsforbindelser, og han konkluderede 

skælmsk, at Telegraftropperne nu ville kunne få en renæssance. 
     Hans A. Schrøder  




 
Tirsdag den 22. januar holdt general Christian Hvidt (pilotnavn VIT) et causeri 

med overskriften: Nogle oplevelser med F-35 Draken og F-16 Fighting Falcon. 

 

Under hele causeriet kørte et billedgalleri bag ham med flotte fotos af de to flytyper. 

Efter studentereksamen var det egentlig meningen, at VIT skulle have læst til 

kemiingeniør, men så opdagede han, at han ved at søge ind på flyveskolen samtidig 

kunne aftjene sin værnepligt. Han kom således til Flyvestation Avnø på rekrutskole 

efterfulgt af den elementære flyveskole. Dernæst fulgte 15 måneder på flyveskole i 

Canada og 6 måneder i Træningsflighten på Flyvestation Aalborg. Derfra gik det til 

Flyvestation Karup til Eskadrille 725 med F-100 Super Sabre. Efter uddannelse på 

Flyvevåbnets Officersskole vendte han tilbage som Flight Commander i 725. I 

mellemtiden havde Danmark besluttet at anskaffe Draken som afløser for 

jagerbomberen F-100 og fotorekognosceringsflyet RF-84F. 

 

Da to piloter skulle udpeges til at prøveflyve de nye fly før levering fra SAAB i Sverige 

og tillige skrive de danske håndbøger for flyene, blev VIT udpeget som den ene. 

Omskolingen til indledningsvis at flyve den svenske Draken bød på flere udfordringer. 

Svenskerne talte svensk – også i radiokorrespondancen. Hastigheden blev målt i km/t 

og ikke som normalt i knob, og højden blev målt i meter og ikke i fod. 

Instrumenteringen var også helt forskellig fra, hvad man var vant til. Ved 

udarbejdelsen af håndbøgerne valgte man en praktisk middelvej mellem to i Danmark 

kendte håndbøger, nemlig den meget omfangsrige amerikanske til F-100 og den mere 

simple britiske til Hawker Hunter. 

 



- 15 - 
 

 
J35 - Draken 

 

Drakens vinge var en dobbelt deltavinge, som gav en række glimrende 

flyveegenskaber, men som i visse situationer kunne komme ind i et farligt super-stall. 

Dette blev i Sverige øvet med instruktør i en tosædet Draken, som var forsynet med 

en halefaldskærm, som i en kritisk situation kunne bringe flyet under kontrol igen. 

 

Så fulgte en beskrivelse af livet i eskadrillen, hvor der fortsat var tæt samarbejde med 

svenskerne og spændende eskadrilleudvekslinger til bl.a. Frankrig. Over alt, hvor 

Draken kom frem, blev den mødt med stor nysgerrighed og interesse. 

 

VIT var i mellemtiden avanceret til næstkommanderende, og så fulgte et år på 

Advanced Staff Course på Royal Air Force Staff College i Bracknell. Ved hjemkomsten 

blev VIT sektionschef i Flyvertaktisk Kommando med ansvar for planlægningen af 

indfasningen af F-16 som afløser for alle Flyvevåbnets kampfly. 

 

Den 1. juli 1979 blev VIT chef for den første F-16 eskadrille, Eskadrille 727. Han blev 

omskolet i USA og kunne kun betegne flyet som en drøm. Den er uhyre nem at flyve, 

men at udnytte alle dens operative muligheder er overordentlig kompliceret. Den 

vejer 11 ton, men da motoren trykker 12 ton, er den i starten oppe på 260 km/t efter 

kun 300 meter.  Ved baneenden er hastigheden kun 10 % under lydens hastighed. 

Den stiger optimalt i en vinkel på 60 grader, men da pilotens sæde hælder 27 grader 

bagud, føles det som en lodret stigning. Efter 2 minutter er man i 12 km højde. 

 

VIT filosoferede lidt over, at da han i sin tid som ung pilot kom til Eskadrille 725, 

syntes han, at hans chef var oldgammel. Han havde senere fundet ud af, at denne var 

35 år. Som ny eskadrillechef var VIT nu 37. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=draken&source=images&cd=&cad=rja&docid=HTxEtczs801nKM&tbnid=P5c1YNNWsOtoSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.airliners.net/photo/0869134/L/&ei=3n44UZjmKNHLsgbaoIDQCg&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNG0aGD2Ds_L6JZm8zpMoW-xDiz46A&ust=1362743160662212
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                                                        F-16 A Fighting Falcon        Foto: FLV 

 

Det var en stor dag, da VIT den 18. januar 1980 landede den første danske tosædede 

F-16B på Skrydstrup med forsvarschefen, general Knud Jørgensen, i bagsædet. 

Starten var gået i Belgien, hvor de danske fly blev samlet. Det var en stor udfordring 

at opbygge eskadrillen fra bunden. Flysikkerheden skulle være i top, men da det jo 

ikke var noget luftfartsselskab, skulle man – med udtryk lånt fra Søværnet – flyve 

”med fornøden dristighed’. I VIT’s tre år som chef havde man da heller ingen tab.  

 

Desværre havde der i tidens ånd bredt sig en ”laisser faire” holdning til både 

optræden og påklædning. Både piloter og teknikere havde med tiden tilkæmpet sig 

visse privilegier. Det måtte stoppes. Man skulle kun bære flyvedragt, hvis man skulle 

flyve, ellers måtte man bære reglementeret uniform. Piloterne skulle også lære at 

rejse sig op, når chefen kom ind i briefingrummet. Tidens ånd var desværre, at selv i 

Forsvarskommandoen var det kun de civile vagter, der bar uniform i arbejdstiden. 

Et stort problem var, at SAS ”stjal” de erfarne piloter, hvis uddannelse Forsvaret 

havde betalt. Det er heldigvis stoppet, og nu er der kun brug for at uddanne 5-6 

piloter om året. 

 

Den 23. februar 1983 fløj VIT sin sidste tur i F-16. Det var med Forsvarsminister Hans 

Engel i bagsædet. I de 32 år, vi har haft F-16, er kun 9 ud af 70 gået tabt. Næsten alt 

undtagen motoren er nyt. Ændringer er så store, at VIT ikke ville kunne flyve en F-16 

i dag. 

 

VIT sluttede med at understrege kammeratskabet i en eskadrille, som er præget af, at 

man i luften skal kunne stole blindt på hinanden. Så sagde han: ”Tænk at man har 

fået lov til at få sådanne store oplevelser – og så oven i købet har fået penge for det.”  

Til sidst viste han et filmklip med F-16: ”Oplevelser på danske vinger”. 

      

Hans A. Schrøder 
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Torsdag den 7. februar berettede major Claus Cindric Rasmussen (Pilotnavn: 

MIR) om emnet: Luftoperationer over Libyen. 

 

MIR kom ind i Flyvevåbnet i 1990. Han er uddannet som Experimental Test Pilot og er 

for tiden Commander C-Flight i Fighter Squadron 730 på Flyvestation Skrydstrup. 

Under operationerne over Libyen passerede han 2.000 flyvetimer. 

 

Luftoperationerne over Libyen omfattede indledningsvis Operation Odyssay Dawn og, 

efter at NATO overtog kommandoen, Operation Unified Protector. Førstnævnte var 

ledet af amerikanerne fra Combined Air Operations Centre (CAOC) på den 

amerikanske base Ramstein i Tyskland, medens sidstnævnte under NATO kommando 

blev ledet fra en CAOC i Norditalien. 

 

Fredag den 18. marts 2011 vedtog et enigt Folketing, at Danmark skulle udsende et 

antal F-16 med den opgave at være med til i overensstemmelse med FN Resolution 

No. 1973 (2011) at håndhæve en ”No Fly Zone” over Libyen og beskytte landets 

civilbefolkning. 

 

Lørdag den 19. marts klokken 06:00 afgik 6 fuldt bevæbnede F-16 fra Skrydstrup. Da 

hverken tyskerne, østrigerne eller schweizerne ville tillade overflyvning af deres 

territorier, måtte ruten gå via England og med mellemlanding i Frankrig til den 

amerikanske Naval Air Station Sigonella på Siciliens østside. 

 

 
Libyen 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=libyen&source=images&cd=&cad=rja&docid=colnbEcudacmbM&tbnid=5uFEoY1Umfm37M:&ved=0CAUQjRw&url=http://politiken.dk/udland/ECE1210038/militaerstrateg-libyske-oproerere-risikerer-at-miste-oejeblikket/&ei=un84UYPsO4aOtAbawoGgCA&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNEJ3YA33jKcsjM2Y2OiHhcxrXxCaQ&ust=1362743532382020
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Søndag den 20 marts klokken 12:00 var de 6 F-16 klar til at modtage ordrer. Samme 

dag klokken 15:10 startede første mission bestående af 4 F-16. De var tilbage 

klokken 19:45, og klokken 23:35 startede næste mission. Ved siden af de operative 

missioner kørte et gigantisk logistisk program. 

 

Det var en stor fordel, at Sigonella var en amerikansk base, for det betød, at der var 

adgang til kommunikationssystemer, som kunne håndtere hemmelig trafik mellem 

basen og Ramstein og siden med NATO hovedkvarteret i Norditalien. Operationerne 

var i en periode generet af askeskyer fra Etna, som var i udbrud; men flot så det ud. 

 
Grundlæggende var der to missionstyper: ”Deliberate Targeting” og ”Dynamic 

Targeting”. Førstnævnte var angreb mod kendte faste mål, fortrinsvis kommando- og 

ammunitionsbunkers, hvor man kendte målets nøjagtige position og derfor kunne 

anvende GPS styrede bomber. Den anden type mål var dem, som piloten opsøgte 

eller fik udpeget under missionen. Ved angreb på disse skulle tilladelse først indhentes 

fra hovedkvarteret, hvor der dels var en såkaldt ”Red Card Holder”, som kunne 

standse angrebet, dels var der altid en militær jurist til stede. Formålet var for enhver 

pris at undgå at angribe mål eller blot skade civile personer eller bygninger. Dette 

vidste modstanderne tilsyneladende, for de parkerede ofte deres militære køretøjer i 

bebygget område. 

 

En mission kunne vare op til 6-7 timer, og man var derfor helt afhængige af tankfly, 

som opererede i sikker afstand fra den afrikanske kyst. Måltyperne var 

hovedkvarterer, ammunitionsbunkers, raketkastere, kampvogne, luftværns-systemer, 

radarfaciliteter og militære kolonner. 

 

F-16 var udstyret med Link-16, som på en skærm viste piloten øvrige fly i luften og 

desuden kunne vise tekstinformation. Desuden havde den IR og TV sensorer og en IR 

pointer til styring af bomber. Piloten havde hjelm med en pointer, som betød, at han 

kunne måludpege for missiler og bomber ved blot visuelt at fokusere på målet. Til 

natflyvning anvendes ”Night Vision Goggles”. 

 

Missionsplanlægningen begyndte normalt fire timer før start, og den grundige de-

beiefing efter landing tog typisk to timer og 45 minutter, idet hele missionen blev 

moniteret på TV. MIR understregede gang på gang det store fokus, der var på 

sikkerheden for den civile befolkning og infrastruktur. 

 

Indsatsen var kun blevet mulig takket være teknisk opdaterede fly, højt beredskab, 

målrettet træning og øvelser; og konklusionen var, at hurtighed og beslutsomhed 

havde forkortet krigen. 

     Hans A. Schrøder 




Når det går i fisk….. 
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Den traditionelle Klipfiskfrokost vendte i år atter ”hjem” til Kastellet. Sidste år havde 

Københavnskredsen måttet forlægge arrangementet til Holmen, hvor ”Bræddehytten” 

på Margretheholm dannede rammerne om et udmærket og hyggeligt arrangement. 

Dengang viste især vejret sig fra den meget pæne, forårsagtige side.  

Klipfiskfrokosten blev til en ganske hyggelig en af slagsen. Humøret var fint, og – 

allervigtigst – alle blev mætte og dertil blev maden rost. Denne gang var der rigeligt 

med velsmagende klipfisk. Der var dog nogle af deltagerne, som gerne så, at kantinen 

næste gang bliver bedt om at give den en ekstra tand med hensyn til garneringen. 

Som bekendt hedder det jo: ”De gustibus non est disputandum” om smag og behag 

kan der ikke diskuteres, men bestyrelsen vil tage anmodningen op og forhøre sig hos 

kantinen til næste år, om man har mulighed for – mod gode ord og betaling – at 

peppe menuen op med lidt ekstra til sidetallerkenerne? Der var enkelte lettere 

skuffede miner over, at der ikke var kaffe efter frokosten. De der er gamle i gårde 

mente at kunne huske, at hvad netop kaffetåren efter klipfisken angår, så har det hen 

over årene være sådan ”on and off”.  

Men i år kunne det atter flaske sig med, at Kantinen i Kastellet igen kunne løfte 

opgaven. Og dér vil Københavnskredsen jo helst gennemføre sine arrangementer. Der 

var 22 medlemmer, der havde fundet vej til at deltage i traktementet. 

 

Bestyrelsen vil med den givne anledning tage sagen med den efterlyste kaffetår op til 

venlig overvejelse. Som underholdende indslag blev der diverteret med en række dels 
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interessante, dels morsomme indlæg fra frokostdeltagerne. De kom næsten alle til at 

dreje sig om Norge og norske relationer. Formentlig inspireret af klipfisken?   

Erling B. Flebbe 




Sommerudflugt til Ejbybunkeren 

Onsdag, den 15. maj 2013 går sommerudflugten til Ejbybunkeren, der fra 1954 til 
1971 var kommandocentral for Københavns Luftforsvar. Vi mødes kl. 10:30 ved 
bunkeren, Jyllingevej 303, Rødovre. Indkørsel til P-pladsen sker fra Jyllingevej (begge 

retninger) mod syd, umiddelbart øst for selve volden. 

Programmet omfatter en orientering om bunkeren m.v. samt erfaringer fra tjenesten 

v/ Flemming Holmgren. Derefter er der en pæn feltmæssig frokost i bunkerens messe.  

Prisen for deltagelse er kr. 150 pr. person. Der er plads til 36 personer. Tilmelding til 
formanden senest mandag, den 6. maj. 


 

Pistolskydning - forår 2013 
Skydningerne på Sjælsø Skydebaner fortsætter som planlagt på torsdage i lige uger 

og på følgende datoer: 
 

2. maj – 16. maj – 30. maj og 13. juni. 

 
Skydningerne afvikles i tidsrummet kl. 09:00 – 12:00 på bane K2. 

 
Jeg glæder mig til fortsat samvær med alle ”gamle” skytter, og nye skytter er meget 

velkomne. Det er både spændende og meget, meget hyggeligt at deltage i disse 
skydninger. 
 

Nærmere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam, tlf. 4848 0740. 
 

Ole Raae Andersen 
Skydeudvalgsformand 

Tlf. 4921 0119 
e-mail: raae1@mail.tele.dk 


 

Foredragssæson 2013-II 

 
FOUAT er tildelt lokaliteter til brug for foredragsaftenerne samt Stiftelsesfesten 2013 
på følgende datoer: 

 
8. og 24. oktober, 7. og 21. november samt 5. december. 

 
Som for mange bekendt forestår om- og midlertidig udflytning af myndigheder og 
øvrige brugere af Kastellet på grund af renovering af bygninger som følge af skaderne 

fra efterårets og vinterens kraftige nedbør. Dette kan medføre ændringer i FOUAT 
dispositioner. 
 

mailto:raae1@mail.tele.dk
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Midt- og Vestsjællands Kreds 
 

Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse 
 5853 2793 - : hjjurgensen@hotmail.com 

Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde 
 5814 0624 - : h.janns@gmail.com 
 

Generalforsamling 2013.   

 

Velkomst ved formanden til de 22 fremmødte medlemmer til et ”Nyt foreningsår”. 

Formanden nævnte og mindedes, at vort mangeårige medlem og Foreningens 

redaktør af bladet Meddelelser, major Mogens Pedersen, efter lang tids sygdom var 

afgået ved døden den 19. januar 2013. Æret være hans minde. 

 

Den ny redaktør Bjarne Skov Jensen måtte akut overtage opgaven med at indsamle 

og redigere marts – april nummeret af Meddelelser. Der er lidt uklarhed om 

meddelelser kun kommer digitalt, og hvor man så finder oplysninger om aktiviteter. 

Det blev vedtaget, at forretningsføreren arbejder på en løsning, så der udsendes en 

mail, når der kommer et nyt blad, om muligt med et link direkte til vore meddelelser. 

Samtidig tages der kontakt til redaktør og webmaster, om det er korrekt at man skal 

hente det sidste nye blad i ”Arkiv”? 

Derefter takkede formanden den afgående næstformand, oberstløjtnant Steen 

Gildberg, for hans tid i bestyrelsen. 

 

Nyt ansigt, oberstløjtnant-R Jørn Arne Nielsen, der kommer fra den tidligere 

Storstrøms kreds, blev præsenteret som forslag til ny næstformand. 

 

Det er tid for generalforsamlinger. Københavns kreds har lige afholdt deres, og 

formand Jørgen Larsen er blevet afløst af OB. E. Flebbe. FOUAT København havde 

drøftet forskellige modeller af ”afgrænsning” og kredsnavne på Sjælland. Vi er ikke 

tilhængere af grænser, men er positiv for drøftelse af navneændring. Midt og Vest er 

jo ikke særligt dækkende, når vi nu har Storstrømmen med. Forslag ønskes. 

Forskellige forslag fremkom, men intet konkret blev vedtaget. Drøftelserne vil blive 

fortsat på Repræsentantskabsmødet. 

 

Herefter gik man i gang med generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent: Mogens Røgind blev valgt med applaus. 

2. Formandens beretning er som skrevet i bladet. 

Har i året fået samlet dem i Storstrøms kreds, der ønskede overflytning. 11 

medlemmer fortsætter hos os. 

Ikke alle aktiviteter blev gennemført, men foredragene i april om ”9. april 

1940”, om ”Tjeneste som Ældste Forbindelsesofficer ved NORDPOL brigaden”, 

om ”Nationens tilstand” v. MJ Ole Jørgensen, CH/HD MVS, og 

”Virksomhedsbesøg på ARLA” blev stor succes. Sommerudflugt til Andelsbyen 

Nyvang, dog kun med et meget lille deltagerantal, 4 træningsskydninger, og en  

mailto:hjjurgensen@hotmail.com
mailto:h.janns@gmail.com
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pokalskydning med efterfølgende frokost blev nået i årets løb. Ikke så ringe 

endda. 

Årets første aktivitet er den 26. marts kl. 19:00 på Skovhuse 

Hjemmeværnsgård med foredrag af MJ Allan Huglstad, ”Mange skurke, få helte, 

og alle de andre”. Et spændende foredrag om Huglstads bog af samme navn. 

 

3. Fremtiden 

Foredrag: Muligvis mere om 9. april 1940, med fokus på kampene i 

Sønderjylland.  

Sommerudflugt 18. august til Åstrup Jomfrukloster med damer og madkurv. 

Nationens tilstand: Så må konsekvenserne af det sidste forsvarsforlig være på 

plads. 

Sommerskydning- datoer: 23. maj, 13. juni, 15. og 22.august og 

pokalskydning 24. august. Datoer udsendes i næste blad. 

 

4. Økonomi 

Regnskabet, der blev forelagt af kasserer Søren Nør, udviste aktiver på kr. 22. 

930,39. Det blev vedtaget uden kommentarer. 

 

5. Kontingent  

Forslag om nedsættelse af kontingentet for 2014 til kr. 100,00 blev vedtaget. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Kun et nyvalg: Næstformand.  

Forslag: Jørn Arne Nielsen blev valgt uden modkandidat. 

Kasserer Søren Nør. Genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem Mogens Røgind. Genvalgt. 

Bestyrelsessuppleant Tommy Andersen. Genvalgt. 

Revisor Kaj Hansen. Genvalgt. 

 

     7. Eventuelt 

 Udfordring i fremtiden: Hvor får vi nye medlemmer fra? 

Udsende mail om, at det nye blad/meddelelser er ude med PDF fil om vore 

aktiviteter. 

 

Generalforsamlingen sluttede, dirigenten takkede af, og efter en kort pause 

gik man i gang med den ”Forlorne skildpadde” med tilhørende rødvin. 

Som formanden nævnte, er forloren skildpadde = kalvekød, forloren hare = 

svinekød, og forlorent oksekød er nu = hest. 

Aftenen sluttede ca. kl. 22:00. 

Holger Janns 

                                                                                                                                 Referent 
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Fyns Kreds 
 

Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV 
 6594 2530 - : kfrim@hotmail.com 

Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev. 
 6535 1042- : lars42@hotmail.com, Giro 903-4730 
 

Generalforsamling 2013 

Generalforsamlingen kunne ikke få en mere kærnedansk start end med fællessangen, 

skabt af fynboernes egen H.C. Andersen: "I Danmark er jeg født". Det ville sikkert 

have glædet FOUAT protektor, Prinsgemalen, hvis han havde hørt os synge den. De 

medbragte damer/mænd, som ikke var medlemmer af foreningen, fortrak herefter til 

et andet lokale på Dannevirke, mens vi startede på dagsordenen. 

Kampvalg blev der nu ikke! 

Helt i overensstemmelse med de fælles forventninger blev major Egon Aaskov valgt 

som ordstyrer. Det kom dog prompte fra majoren: ”Jeg troede, at jeg skulle ud i 

kampvalg!” Vi bad ham om at passe sin dagsorden, som han plejer, og sådan blev 

det. Vores høje formand, major Kjeld Frimuth tog ordet. Det blev han nødt til, for 

sådan er reglerne Men først på programmet blev der holdt to minutters stilhed. Det 

var til ære for to medlemmer, som var gået til Ryes Brigade. 

Kaptajn Niels Edmund Bech og major Niels Herluf Havner. 

Æret være deres minde. 

Vores fælles dagbog for 2012 

Formanden berettede nu fra vores fælles foreningsdagbog for det forløbne år. Et 

typisk år, som var blevet skåret over den samme læst som de andre år. 

Generalforsamlingen i marts 2012 blev en stilfærdig en af slagsen, men særdeles 

velbesøgt. FOUAT landsmøde holdes i Højstrup hvert år. Sidste år blev et forslag om 

at stoppe den trykte papirversion af FOUAT Meddelelser stemt ned, selv om man 

påstod, at "alle" har adgang til nettet. Den 10. april 2013 er der landsmøde igen, og 

det skulle ikke undre os, om forslaget kommer op at vende igen. 

Forårsturen i maj gik til Vikingemuseet i Ribe efterfulgt af en sejltur med frokost på 

Rømø-Sylt færgen. En god tur med mange oplevelser. Skydningerne i august var 

præget af en lille tilslutning, men FOUAT FYN opnåede fine resultater. Peter Mogensen 

fik en 2. plads og major Mosegaard havde også talent for sagen og fik en 4. plads. I 

holdskydningen manglede vi kun 2 points i at have løbet med en førsteplads på 

landsplan. Det var rystende godt! 

Vikingerne blev vi ikke helt færdige med på forårsturen, så efterårsturen gik til 

Vikingeborgen Fyrkat ved Hobro. Vi havde et stærkt ønske om at gå i Harald Blåtands 

fodspor. Og skuffede blev vi ikke. Hvidsten Kro med de mange historiske minder var 

også en oplevelse. Men kaptajn Erik Lykke Pedersen fastslog, at vi fik serveret en 

mailto:kfrim@hotmail.com
mailto:e-t.lykke@stofanet.dk
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meget "ufynsk" æggekage. Foreningsåret 2012 sluttede med en festlig julefrokost på 

Dannevirke med 45 deltagere. Beretningen blev godkendt. 

Aktiviteterne i 2013 

Formand, major Kjeld Frimuth fortsatte: Først for ligger landsmødet den 10. april. 

Beretningen herom følger. Der er højtflyvende planer med forårsturen. Den 30. maj 

går udflugten til Flyvevåbnets museum i Stauning ved Ringkøbing Fjord. Her er der 

mulighed for at komme tæt på mere end 50 fly. Lige fra 2-dækkere til F16. Til 

pistolskydningen i august opfordrede formanden til, at flere ville deltage: "Hellere 

skyde ved siden af, end slet ikke at ramme”.  

Efterårsudflugten er endnu ikke fastlagt. Traditionen tro sluttes året af med den 

festlige julefrokost på Dannevirke.  

Ordstyreren gav herefter ordet til forretningsfører, kaptajn Erik Lykke Pedersen. Han 

kunne aflevere et fornuftigt og velpolstret regnskab for foreningen. Venligt attesteret 

af revisorerne, major Egon Aaskov og løjtnant Helge Lohmann. Alt var i 

overensstemmelse med medlemsprotokol, kontoudtog og bilag. Vi har en velkørende 

forening med 55 medlemmer. Det fik forretningsføreren klapsalver for. Kontingentet 

forbliver uændret i det kommende år. 

Ændringer i bestyrelsen 

Så kom vi til punkt 6. på dagsordenen. Formanden major Kjeld Frimuth og 

seniorsergent Gert Riber Schultz blev genvalgt med akklamation.  

Og så måtte vi til de nødvendige ændringer, som var af mere personlig og alvorlig 

karakter. Sådan blev det formuleret. Major Søren Rabenhøj ønskede at fratræde på 

grund af sygdom i familien. Efter indstilling fra bestyrelsen blev major Kurt H. Nielsen 

valgt som hans afløser. Ligeledes ønskede vores forretningsfører kaptajn Erik Lykke 

Pedersen at fratræde af helbredsmæssige årsager. Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg 

blev valgt som ny forretningsfører, også efter indstilling fra bestyrelsen. 

De to hæderkronede, afgående bestyrelsesmedlemmer, Rabenhøj og Erik Lykke blev 

hyldet af foreningen og af formanden med ros og tak til dem for deres store indsats 

for foreningen. 

PL Bent Bytoft valgtes som revisorsuppleant som afløser for KL Lars Falkenberg. 

Under pkt. 8 havde vores kredsbestyrelse en ændring til vedtægterne: 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal tilgå kredsbestyrelsen og være 

formanden eller forretningsføreren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen -  

og ikke 1. februar, som aldrig overholdes.  

Herefter samledes alle i et måltidsfællesskab omkring Dannevirkes guddommelige 

wienerschnitzel. 
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Major Kjeld Frimuth, kaptajn Erik Lykke Pedersen og major Søren Rabenhøj 

Palle Christiansen 


 
Forårsudflugt 

Forårsturen torsdag, den 30. maj 2013 går til Danmarks Flymuseum, Stauning 
Lufthavn. Mødested Højstrup kl. 07:30. 

 
 

Sydjyske kreds 
 

Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet 
 2010 2911 -  hans.vedholm@gmail.com 

Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia. 
 7556 2992 - : oevonholck@gmail.com 

Kasserer: Major Karsten V. Petersen, Frisenborgvænget 13, Smidstrup, 7000 Fredericia 
 2366 9992 - : kvalp@live.dk, Bank: Reg.nr. 9874 Konto nr. 3060 420 776 

 

Generalforsamling 2013 
 

Den ordinære generalforsamling afholdtes den 7. marts. Forsamlingen mindedes 
oberstløjtnant P. Venborg Pedersen og major H.L.N. Olesen, som begge er afgået ved 

døden siden sidste generalforsamling.  
 

mailto:kvalp@live.dk
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Alle valg og beslutninger blev gennemført med akklamation. 
 

1. Formanden nævnte medlemstallet (47), økonomien (god), bestyrelsens arbejde   
(fremragende) og aktiviteterne i det forløbne år (gode, men desværre svagt 
besøgte).  

Præmieskydning på pistol (aflyst i 2012 p.g.a. manglende tilmelding) blev 
drøftet. Forsamlingen vedtog at prøve en gang til efter det hidtidige mønster 

(se note *) 
    2.  Se pkt. 7. 
    3.  Det reviderede regnskab godkendt. I banken kr. 17.185,92. 

    4.  Forsamlingen vedtog at fastholde kontingentet uændret (kr. 150,00 pr. år), idet     
         bestyrelsen bemyndigedes til – hvis landsmødet måtte beslutte igen at opkræve   

         medlemsgebyr fra kredsene – da at forøge kontingentet med dette beløb. 
    5.  Formand og kasserer nyvalgt, se ovenfor. 
         Som suppleant for kredsbestyrelsesmedlemmerne valgtes major K. Fabricius.  

         Forretningsføreren, samt revisor (løjtnant G. Ebbesen) og revisorsuppleant    
         (kaptajn P. Sejerup) var ikke på valg. 

    6.  Ingen forslag modtaget fra repræsentantskabet. 
    7.  Behandling af forslag fra kredsbestyrelsen. 
         Forretningsføreren gennemgik bestyrelsens aktivitetsplaner for 2013: 

           16. april: Besøg på Herning Museum  
           15. maj: Foredrag ved oberst Susanne Bager – evt. kombineret med   

           vinsmagningsaften.  
           17. august: ”Niels Kjeldsen-arrangement” i samarbejde med             
           Ritmesterforeningen ved JDR. 

           30. eller 31. august: Besøg ved Horsens Middelalder-festival, kombineret med   
           besøg på det tidligere Horsens Statsfængsel. 

           Medio SEP: Præmieskydning med pistol i Varde (note *) 
           21. september: Deltagelse i Åbent-hus-dag i anledning af Haderslev Kasernes   

           125-års-jubilæum. 
     8.   Ingen forslag modtaget. 
     9.   Eventuelt  

           Stor tak til afgået formand og kasserer. 
 
Note *: Det er efter generalforsamlingen blevet oplyst, at skydebanen i Varde er lukket indtil 

midten af november 2013 p.g.a. renovering og modernisering. Det overvejes, hvad vi så gør. 

 

 
Deltagerne klar til det kulinariske 
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Efter generalforsamling og frokost fortalte Ruth Brik Christensen (årets dansker 
2009), hvordan man – uden andre ressourcer end godt humør og utæmmeligt 

gåpåmod – opretter og driver et soldaterhjem i Afghanistans ørken. Forsamlingen var 
tryllebundet, paf og målløs! – Formanden kvitterede med en mindre donation til 
KFUM’s Soldatermission. 

 

 
Ruth Brik Christensen 

 

Kommende arrangementer 
 

Onsdag den 22. maj kl. 16.00 på Ryes Kaserne i Fredericia (lokale oplyses ved 
henvendelse i vagten). 
 

Telegrafregimentets chef og Garnisonskommandanten i Fredericia oberst Susanne 
Bager, der den 9. februar er vendt hjem efter næsten 13 måneders tjeneste som 

Chief Operations Officer ved United Nations Mission in Liberia (UNMIL) giver sit syn 
på, om Danmark bør bidrage mere aktivt til FN-operationer i foredraget: ”Er FN 
missioner noget for Danmark?” 

 
Kredsens bestyrelse har besluttet at invitere andre militære pensionistforeninger, 

samt medlemmer af Fredericia Garnisons Officersforening med til dette arrangement, 
og der arbejdes i skrivende stund målrettet på at kombinere foredraget med en 
vinsmagningsaften i Officersmessen. Der vil blive udsendt indkaldelse pr. mail/brev, 

når planlægningen er på plads. 
Tilmelding til arrangementet pr. telefon, mail eller brev til ovennævnte 

forretningsfører senest den 19. maj 2013. 
   

 


Midtjyske Kreds 
 

Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup 

 2096 9560 - : SES@PC.DK 

Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning 
 8692 2851 - : fagerlund@surfmail.dk 
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Nordjyske Kreds 
 

Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg 
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk 

Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst 
 9815 6510 - : mogens.danielsen@adr.dk 

 

 

Mindehøjtidelighed i Lundby Krat 

Mandag, den 6. maj kl. 19:00 er der mindehøjtidelighed ved mindestenen i Lundby 

Krat for Eric Lionel Germain, engelsk flyver, skudt ned af tyskerne den 6. maj 1944.  

Der mødes direkte i Lundby Krat. Skiltning vil vise vej til mindestenen, der er 

beliggende i skoven på østsiden af Hadsundvej. Ved mindehøjtideligheden vil der blive 

orienteret om kampen over Gistrup og Lundby Krat. Der vil være andagt, 

kransenedlægning, trompetsolo og fællessange. 

 

Besøg på Lundby Museet 
Efter mindehøjtideligheden i Lundby Krat er der åbent på Lundby Museet, Lundby 

Bygade 1. 

Her vil formanden for Lundby Museet, Leo Christensen, fortælle om museet og 

træfningen ved Lundby den 3. juli 1864, der var den sidste træfning i krigen i 1864. 

Entre: 20 kr.  Hefte om træfningen kan købes for 40 kr. 

 

Museet er indrettet i en pavillon, og udstillingen er særdeles flot opstillet med kort, 

plancher, montrer, terrænbord, billeder, breve samt genstande, våben, uniformer og 

meget mere fra træfningen. Ved indretningen af museet fik Lundby Fonden hjælp af 4 

historiestuderende ved Aarhus Universitet, hvilket har løftet udstillingen op på højde 

med moderne beskrivelse af historien. 

FOUAT Nordjyske kreds kan kun anbefale, at man deltager i mindehøjtideligheden og 

derefter kører den korte afstand til Lundby Museet. 

               


Bowling 
Der er som planlagt Pokalkamp mandag, den 22. april (uændret). 

OBS! Mandag, den 6. maj bedes bowlingdeltagerne tage stilling til - skal I fortsætte 

endnu en sæson - fra mandag, den 13. august 2013 til mandag, den 19. maj 2014. 

Sidste spilledag mandag, den 20. maj (2. pinsedag) udgår - sidste spilledag bliver 

mandag, den 13. maj 2013 og i forbindelse hermed udlevering af pokal. Der er hele 

tiden åben for, at nye medlemmer kan deltage - mød op på banerne - prøv en time 

(gratis). 


 

Valdemarsdag 

Traditionen tro afholder Danmarks-Samfundet Valdemarsdagsarrangement den 15. 

juni. Da den 15. juni i år falder på en lørdag har Danmarks-Samfundet valgt at flytte 

arrangementet fra Aalborghus slot til Gammel Torv, Aalborg samt gennemføre 

arrangementet kl. 11:00. 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
mailto:mogens.danielsen@adr.dk


- 29 - 
 


Forårsudflugt 
På generalforsamlingen den 3. april blev forårsudflugten drøftet.  Der var stemning for 

at besøge Bunkermuseet i Silkeborg (Det tyske militære hovedkvarter i Danmark i 
1943 – 1945 ). Datoen blev fastsat til søndag, den 2. juni, da Bunkermuseet kun er 

åbent søndage kl. 13:00 – 16:00.  Besøget ved Bunkermuseet overvejes koordineret 
med et besøg ved Silkeborg Kunstmuseum.  Der planlægges afgang fra Aalborg kl. 
9:00, da der går ca. 2 timer med transport til Silkeborg. 

 
Bestyrelsen arbejder videre med opgaven, og der vil tilgå nærmere. Det påregnes, at 

man tager frokostkurven med, og maden nydes et sted i Silkeborg. Samkørsel så alle 
får mulighed for at deltage. 
 

 

Nyt fra Forsvaret 
 

Aftale om kasernelukninger m.m.  

I forlængelse aftalen om forsvarets ordning fra 2012 har forligspartierne drøftet 

etablissementsområdet, herunder bl.a. med baggrund i forsvarschefens indstilling, og 

partierne er enige om at afhænde Bülows kaserne i Fredericia, Sønderborg kaserne og 

Stensved kaserne ved Vordingborg samt opsige lejemålet på Odense kaserne. 

 

Der er endvidere enighed om, at forsvarets sjællandske personelrelaterede funktioner 

med fordel kan samles. Herunder undersøges mulighederne for en evt. hel eller delvis 

afhændelse af Flyvestation Skalstrup.  

 

Tillægsaftalen omfatter at: 

 Det nationale støttedepot ved Det Danske Internationale Logistik Center i 

Vordingborg integreres med forsvarets tilsvarende kapaciteter i Skrydstrup.  

 Transportkoordinationskapacitet og transportkontrolenheden fra Det Danske 

Internationale Logistikcenter i Vordingborg integreres med forsvarets tilsvarende 

kapaciteter i Karup  

 Forsvarets enheder og elementer på Bülows kaserne flyttes til Ryes kaserne i 

Fredericia.  

 Hærens Sergentskole flyttes fra Sønderborg til Varde.  

 Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland sammenlægges med 

Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland.  

 Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster og Hjemmeværnsskolens 

Uddannelsescenter Sydsjælland flyttes til Vordingborg kaserne.  

 Den fremtidige placering af hjemmeværnets enheder på Flyvestation Skalstrup skal 

undersøges som led i en evt. afhændelse af Flyvestation Skalstrup.  

 

De to flådestationer i Frederikshavn og Korsør fastholdes. Der foretages ikke større 

ny- og anlægsinvesteringer på flådestation Korsør. Der er således hverken direkte 



- 30 - 
 

eller indirekte truffet beslutning om at flytte enheder. 

 

De tre flyvestationer i henholdsvis Skrydstrup, Karup og Aalborg fastholdes. På 

længere sigt er der et driftsmæssigt perspektiv i at samle flyvevåbnets aktiviteter på 

to eller en flyvestation og i forbindelse med anskaffelsen af nye kampfly bør det 

fremtidige antal flyvestationer overvejes. 

Kilde: Forsvarsministeriet 




Processen vedrørende typevalg af nye kampfly genoptages  

Forligspartierne på forsvarsområdet har besluttet snarest muligt at genoptage 

processen omkring typevalg af nye kampfly, der blev sat i bero medio 2010. 
Forsvarsministeriet etablerer i samarbejde med forsvaret en programorganisation, der 
skal udarbejde et oplæg med henblik på politisk beslutning om typevalg inden 

udgangen af juni 2015.  
 

Fakta: De fire kandidater er: 

           F-18 Super Hornet                         Eurofighter 

 

 

 

 

             

            

 

F

       F-35Joint Strike Fighter                                                         JAS-39 Gripen      
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Årsrapport fra NATO’s generalsekretær 
På et seminar i Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) den 22. marts 
præsenterede NATO’s generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, The Secretary 

General’s Annual Report 2012. Denne rapport blev for første gang udarbejdet i 
2011 på initiativ af Anders Fogh Rasmussen og er således en nyskabelse. 

 
Se rapporten på http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_94220.htm. 

Red. 

                                                                                                                              

 

Internettet 
 
FOUAT’s web-adresse er: http://www.fouat.dk/ 

Andre interessante adresser: 
Forsvarsministeriet: http://www.fmn.dk. 

Forsvarskommandoen: http://www2.forsvaret.dk. Her er henvisninger til Hærens 
Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og 
Forsvarets Materieltjeneste. 

NATO: http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm 
DANIDA: http://um.dk/danida/ 




Om Meddelelser  
 
Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når 

pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. 

 

Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens 

ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands 

tilladelse. 

 

Efter redaktørens skøn og valg optages tekster fra andre medier med relevans for foreningens 

medlemmer.  

 

Input til bladet modtages kun pr. e-mail – i Word-format. 

 

Ønskes indlæg illustreret med billeder, bedes disse indsendt i højest mulig opløsning tillige 

med oplysning om, hvem ophavsretten tilhører. 

 

 

 

 

 

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser 
 Deadline Tilstræbes udsendt: 

Deadline Meddelelser nr. 189 (Maj - juni 2013) 010413 250412 

Deadline Meddelelser nr. 190 (Juli - august 2013) 010613 250613 

Deadline Meddelelser nr. 191 (September – oktober 2013) 010813 250813 

Deadline Meddelelser nr. 192 (November – december 2013) 011013 251013 

Deadline Meddelelser nr. 193 (Januar – februar 2014) 011213 201213 

 

 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_94220.htm
http://www.fmn.dk/
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Overblik - FOUAT’s kalender 
 

Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. 
 

Hvad Hvem Hvor 

Foredrag Nordjyske Nørresundby Bibl. 300413 – 19:00 

Skydning København Sjælsø – K2 020513 – 09:00 

Ekskursion Midt- og Vestsjælland Ejbybunkeren 020513 – 13:00 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Lundby Krat 060513 – 19:00 

Ekskursion København Ejbybunkeren 150513 – 10:30 

Skydning København Sjælsø – K2 160513 – 09:00 

Foredrag Sydjyske  Ryes Kaserne, 
Fredericia 

220513 – 16:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 230513 – 18:30 

Skydning København Sjælsø – K2 300513 - 09:00 

Forårstur Fyn Danmarks Flymuseum 300513 – 07:30 

Forårstur Nordjyske Bunkermuseet 020613 – 09:00 

Besøg Midt- og Vestsjælland Krenkerup Gods Bryg. 020613 – 17:00 

Skydning København Sjælsø – K2 130613 – 09:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 130613 – 18:30 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 150813 – 18:30 

Besøg Midt. Og Vestsjælland Åstrup Jomfrukloster 180813 – 11:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 220813 – 18:30 

Præmieskydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 240813 – 18:30 

Foredrag København Kastellet 081013 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 241013 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 071113 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 211113 – 19:00 

Stiftelsesfest København Kastellet 051213 – 12:00 

Julefrokost Fyn Dannevirke 121213 – 13:00 
 

 

 

 

 
 

Redaktionen afsluttet  

den 11. april 2013 
 

 

 


