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Afskedsord til afgående landsformand

Hr. generalmajor, hr. landsformand for FOUAT, kære Jørgen Sverker Nilsson,
Det er meget vemodigt at skulle sige farvel til dig som formand. Men jeg er stolt
over, at de andre kredsformænd har betroet mig dette hverv – selv om jeg ikke er
glad for at skulle gøre det.
Du har været vores FOUAT-chef i godt og vel 9 år. Det har været 9 år gode år. Men
jeg har jo også haft den store glæde at have dig som chef for Forsvarets Center for
Lederskab et par år i starten af 90’erne. Et par år, som betyder utrolig meget for
mig den dag i dag. Tiden med Projekt Udviklingsledelse og tiden som chef for
Ledelsesudviklingsafdelingen. Utroligt spændende opgaver og tider. Den gang der
var fremgang og menneskeliggørelse i ledelsesopfattelsen. Decentralisering og
delegering. DJØF´eriet kom senere.
Du har været en værdsat og respekteret landsformand for vores forening siden
december 2004.
Du har jo også haft meget fine forudsætninger for at være det:
- en flot karriere i hærens geled – kamptropperne – brigadechef,
- chef for Forsvarets Center for Lederskab 1991 -1993 og derefter
- generalmajor og chef for Hjemmeværnet 1993 – 1998. Og meget aktiv i VL-regi.
En bred basis, som har givet stor forståelse for soldatens og lederens vilkår i alle
fire værn. På det grundlag har du været med til at udvikle forsvarets
ledelsesopfattelse:
Ledelse er adfærd, som tilvejebringer, opretholder og udvikler vilkår for
andres opgaveløsning.
De principper har du også været god til at anvende i FOUAT-sammenhæng. Vi vil
navnlig huske dig for to meget væsentlige ledelsestiltag:
En tiltrængt modernisering af foreningens vedtægter, som nu er helt i tråd med
Forsvarets gode principper fra 90´erne. Vi har lagt sidste hånd på denne revision på
repræsentantskabsmødet den 23. april. Den vil holde i mange år, for den er så afDJØF-iseret, som den næsten kan blive. Foreninger og militære enheder handler jo
om mennesker.
En modernisering af vores blad ”MEDDELELSER” som i dag er digitaliseret med
store besparelser til trykning og distribution til følge. Det tog forbavsende kort tid at
få det gennemført, fordi vi ville det og fordi FOUAT-medlemmer slet ikke er så
gamle endda. Vi kan godt finde ud af det endnu.
Vi vil huske dig for din stilfærdige og rolige måde at lede på. Jeg personligt har fået
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et par rap over fingrene, når jeg havde været lidt for fræk eller for firkantet. Men
det var jo fortjent og styrkede bare båndene til dig endnu mere.
Vi vil også huske dig for dit mod. Ved samme tid sidste år ville du gerne fratræde
din funktion. Vi var ubetænksomme nok til at overtale dig til at blive på posten. Men
nu må du og vi erkende, at det nok var en tand for meget at bede dig om. Vi håber
alle inderligt, at du trods en midlertidig svækkelse må få et langt og lykkeligt otium
i det dejlige Nordsjælland, med de sysler og de mennesker, du holder af, i rollen
som Jørgen Sverker Nilsson, pensioneret generalmajor og forhåbentlig fortsat
medlem af FOUAT.
Hans Jürgen Jürgensen,
oberstløjtnant og kredsformand
for Midt- og Vestsjællands Kreds

Københavns Kreds
Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV.
 4431 2624
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, 1. th., 2610 Rødovre.
 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk – Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 1127 7322.
Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17,
3000 Helsingør.  4921 0119 -  raae1@mail.tele.dk

Dødsfald
Bestyrelsen har modtaget underretning om, at
Major E.O.A. Hedegaard
(14. december 1930 – 11. februar 2014)
er afgået ved døden efter kort tids sygdom.
Hedegaard
var
en
god
ven
af
Københavnskredsen. Hans store forfatterskab
om en lang række militærhistoriske emner
dannede grundlag for mange rigtig flotte og
særdeles interessante foredrag, som han
berigede kredsen med gennem mange år.
Dem vil vi komme til at savne.

Major E.O.A.Hedegaard
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Ud over foredragene var Ole Hedegaard også en god historiefortæller; det gav sig
udslag i, at han ved forskellige lejligheder evnede at fortælle en anekdote om dette
eller hint både med en god pointe og med et lunt glimt i øjet.
Æret være Ole Hedegaards minde.


Generalforsamling 2014.
I overensstemmelse med foreningens vedtægter, tillæg
generalforsamling den 20. februar 2014, kl. 19:00 i Kastellet.

A,

afholdt

kredsen

Forud for denne påhørte de fremmødte medlemmer stående formandens mindeord
over de medlemmer, som siden sidste generalforsamling var afgået ved døden:
Leif Fovig,
Felix Clausen,
Per Amby,
Erik Valdemar Olsen,
Søren Louis Thomsen (LUI),
Jens Olaf Skov-Madsen og
E.O.A. Hedegaard.
Hedegaard blev mindet, selv om han faktisk var udtrådt af kredsen ved årsskiftet på
grund af svigtende helbred; grunden hertil var, at han over tid har været meget
imødekommende over for Københavnskredsen med foredrag o.lign.
Bestyrelsen havde anmodet Benny Christian Hansen om at påtage sig hvervet som
dirigent, hvilket forsamlingen gav sin tilslutning til. Dirigenten konstaterede, at alle
formalia vedr. generalforsamlingen var i orden.
Formanden, Erling Flebbe, kunne i sin beretning med bestyrelsens tilslutning se
tilbage på det forgangne års forløb med tilfredshed. Der havde gennem de to
foredragssæsoner været otte fine foredrag med et gennemsnitligt tilhørertal på 33 og
med 22 deltagere i klipfiskfrokosten.
Viften af sæsonens foredragsemner har – når man ser bort fra foredraget om
Kulstofprojektet – udelukkende været om Forsvaret og om militærhistoriske forhold.
Der var stor anerkendelse af de fremmødte foredragsholderes viden og beredvillighed
til at møde op. Årets ekskursion, der gik til Ejbybunkeren med 23 deltagere og med
Flemming Holmgreen samt Hans A. Schrøder som ciceroner, havde været aldeles
underholdende og givet et rigtig godt indblik i operationsvilkårene i det danske
luftforsvar under den kolde krig.
Formanden for skydeudvalget, Ole Raae Andersen, gik på podiet og gav en detaljeret
redegørelse for sæsonens pistolskydninger på banerne ved Sjælsø. Kredsen gør brug
af Forsvarets faciliteter og låner våben m.v. Den truende udsigt til nedlæggelse af
Høvelte og dermed mulig sløjfning af skydebanerne drev over, hvilket kredsen er glad
for. Gennemsnitligt har der været 11 skytter pr. skydedag, hvor der den bedst
besøgte dag var fremmødt 15. Ole Raae Andersen opfordrede de på
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generalforsamlingen fremmødte medlemmer til at overveje at deltage i skydningerne,
idet der er plads til et par stykker flere.
Årsberetningen blev taget til efterretning.
Det er bestyrelsens agt at fastholde aktivitetsniveauet på linje med år 2013, både
hvad angår indhold og omfang.
Kassereren, Keld Meier Olsen, fremlagde det reviderede regnskab. Han udtrykte
tilfredshed med driftsresultatet, som bl.a. kunne henføres til det forhold, at der igen i
2013 ikke skulle erlægges kontingent til FOUAT på landsplan og at foredragsholderne
havde bidraget med deres viden vederlagsfrit.
Kassereren mente, at det vil være muligt at fastholde kuvertprisen ved
foredragsaftnerne på de nuværende 150,- kr. Medlemstallet for 2013 udgjorde 114.
Det fremlagte regnskab blev godkendt.
Bestyrelsens forslag til fastholdelse af kredsens årskontingent på kr. 150,- for 2015
blev også forelagt af kassereren og blev godkendt.
Efter gen- og nyvalg fik bestyrelsen følgende sammensætning (valgperioder i
parentes):
Erling Flebbe, formand (2015)
Per Brix-Knudsen, forretningsfører (2016)
Keld Meier Olsen, kasserer (2015)
Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem (2015)
Ove Nordly, bestyrelsesmedlem (2015)
Jørgen Houlberg Nielsen, bestyrelsesmedlem og WEB-redaktør (2016)
Bo Madsen, bestyrelsesmedlem (2015)
Henning Mortensen, bestyrelsesmedlem (2016)
Ole Raae Andersen, formand for skydeudvalg (2016)
Jørgen Dam, skydeleder (2015).
Bestyrelsen vil konstituere
bestyrelsesmøde.

sig

(valg

af

næstformand)

ved

først

kommende

Revisor: Ove Møller Kristensen (2015)
Der vælges ikke suppleanter til bestyrelsen.
Københavns Kreds indstiller til Repræsentantskabet, at år 2014 holdes kontingentfrit.
Formanden nævnte, at der på repræsentantskabsmødet i april 2014 vil blive drøftet
en række ting, hvoraf de tre er gengangere fra sidste år (nye vedtægter, nul
partipolitik i forbindelse med FOUAT arrangementer og reklamer i MEDDELELSER).
Vigtigst er de nye vedtægter, som generalforsamlingen billigede sidste år, og som
forventes at blive godkendt på det kommende repræsentantskabsmøde. Derudover vil
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der blive valgt ny landsformand, kandidaten – generalmajor Jens Erik Frandsen, der
er medlem af Københavnskredsen – blev kort præsenteret. FOUAT revisor takker af,
hvorfor man har opfordret kredsens revisor, Ove Møller Kristensen, til at kandidere til
jobbet som revisor på landsplan; der vurderes ikke i den forbindelse at være
habilitetsproblemer.
FOUAT protektor fylder 80 år i år; foreningen vil markere fødselsdagen ved at sende
protektor en hilsen. Af emner, der vedrører kredsen bad formanden om tilslutning til




at bestyrelsen kigger på muligheden af at anskaffe et brugbart mikrofonsystem,
enten gennem Driftsområde Kastellet eller for kredsens mønt,
at man går videre med at analysere muligheden for at flytte nogle
foredragsaftener til et tidligere tidspunkt på dagen,
at medlemmer, der kun overværer foredrag bør pålignes et bidrag for dette og
dermed bidrage til udgifter ved arrangementet (kr. 30.- blev forslået).

Dirigenten kunne konstatere, at bestyrelsen kan arbejde videre med disse ting og at
man fremover som medlem vil blive afkrævet kr. 30,- for overværelse af et foredrag,
hvor man ikke deltager i det efterfølgende traktement i Hestestalden.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for en myndig,
smidig og effektiv afvikling af generalforsamlingen.
Formanden udtalte på bestyrelsens og kredsmedlemmernes vegne en stor tak og
anerkendelse til Hans A. Schrøder, der efter eget ønske er udtrådt af bestyrelsen.
Hans har gennem mange år været primus motor i mange væsentlige engagement i
kredsbestyrelsens og kredsens aktiviteter, især en perlerække af særdeles gode
foredrag. I samme forbindelse anerkendte og takkede formanden Edel Schrøder varmt
for hendes aldrig svigtende indsats i forbindelse med hendes udstrakte tjenstvillighed
angående de praktiske gøremål under ”2. halvleg”.

Hans A. Schrøder modtog anerkendelse for sin store indsats

Afslutningsvis udtrykte formanden en velkomst til Henning Mortensen samt tak til den
siddende bestyrelse for et godt og positivt engagement i 2013.
Erling Flebbe
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Foredragssæson 2014-I
Tirsdag, den 21. januar 2014 holdt professor i Biologisk Oceanografi,
Katherine Richardson, Københavns Universitet foredrag om CO2 problematikken.
Professor Richardson, der er født og opvokset i USA, kom ved et tilfælde til Danmark.
Hun er i dag ansat på Københavns Universitet, hvor hendes arbejdsfelt er Biologisk
Oceanografi. Hun er leder af Sustainability Science Center, hvor hendes
hovedbeskæftigelse er problematikken omkring CO2 i atmosfæren og dermed den
globale opvarmning.

Professor Katherine Richardson

Katherine Richardson havde en række budskaber til vore medlemmer. Hun lagde ud
med at nævne, at CO2 problematikken og global opvarmning ikke er et
forudsigelsesproblem, men et risiko-problem. Vi burde ikke debattere om vi ”tror på”
klimaforandringer. Det essentielle i debatten burde være om samfundet tør satse på,
at de 2-3 % af klimaforskerne, som mener, at vi mennesker ikke er ved at ændre det
globale klima har ret, eller om man burde lytte til de øvrige 97-98 % af
klimaforskerne, der mener det modsatte. Hun fortsatte med at forklare, at
videnskaben ikke er i stand til at føre bevis for, at der er en sammenhæng mellem de
ændringer, der over de senere år ses både i forhold til klima og i forhold til andre af
jordens funktioner, der er påvirket af menneskelige aktiviteter.
Professoren argumenterede også for vigtigheden af FN’s Mellemstatslige Panel
vedrørende Klimaændringer (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)).
Organisationen, der består af tre ekspertgrupperinger, som udelukkende indsamler
videnskabelige målinger samt vurderinger og sammenstykker disse, blev oprettet i
1988 og har siden barslet med en række rapporter om emnet. Dets medlemmer
udpeges af de forskellige lande, der er medlem af FN’s klimakonvention, og landene
godkender selv IPCC rapporterne.

-8-

IPCC har kunnet pege på en række faktorer omkring klimaændringer: De tre seneste
årtier har været de varmeste i nyere tid (siden 1850); de steder, hvor det er blevet
særligt varmt er fordelt lidt som et kludetæppe; meget mere nedbør er faldet nogle
steder og meget mindre andre steder; havisen i de arktiske egne er blevet mindre,
ligeledes isen i Grønland og Antarktis; havisen omkring nordpolen smelter meget
hurtigere end selv IPCC havde forudset for bare få år siden; temperaturen i
verdenshavene er stedse stigende; ophobningen af al den energi, som giver anledning
til opvarmning sker overalt men hovedsagelig i havvandet; vandspejlet i
verdenshavene stiger; når CO2 blandes op med vand bliver det til kulsyre (H2CO3),
som er med til at forsure vandet og dermed vanskeliggøre levevilkårene for en lang
række havlevende skabninger, der har kalkskaller eller kalk i sin struktur, typisk
eksoskeletter. Professoren nævnte i den forbindelse, at der har været perioder
tidligere i jordens historie, hvor der ikke har eksisteret koralrev.
Professoren forklarede, at der efter IPCC’s vurdering er over 95 % sikkerhed for, at
jorden er ved at blive varmere, og at en væsentlig årsag hertil er menneskenes
aktiviteter. Når man sammenligner resultater fra modeller, der forudsiger
temperaturen og jordens faktiske temperaturer i perioden 1900–2000 er det ikke
muligt, at genskaber den opvarmning, der har fundet sted over de sidste årtier uden
at inkludere menneskelige aktiviteter, herunder især udslip af CO2, i modellerne.
Katherine Richardson gjorde rede for, at der findes mange usikkerhedsfaktorer og der
fra forskellig side peges på andre kilder til den uheldige klimatiske udvikling. Blandt
andet solen og dens solpletaktiviteter er i spil, men professoren lod os forstå, at efter
de fleste klimaforskeres vurdering, har solens afvigende aktiviteter med hensyn til
solpletter kun en meget begrænset indflydelse på klimaændringerne. Voldsomme
vulkanudbrud med udgydelse af enorme mængder aske og andre partikler i
atmosfære har over tid givet anledning til dæmpning af den globale
middeltemperatur. Også indholdet af vanddampe i atmosfæren er en vigtig spiller,
men ingen af disse faktorer menes at være så vigtig for klimaets udvikling som
ændringen i drivhuseffekten, som forårsages af øget CO2 udledning.
Katherine Richardson forklarede også lidt om det, der ligger til grund for den kritik der
har været af IPCC vurderingsrapporter (Assessment Reports). Hun konkluderede, at
historien viser, at mennesker kan føle sig truede af videnskabelige fremstød, som går
i rette med den gængse forståelse af menneskenes forhold til jorden og naturen.
Galileo blev f.eks. fængslet i 1633 fordi han sagde offentligt, at han mente jorden
drejede omkring solen, og ikke omvendt.
I det 19. århundrede mente de fleste, at mennesker er hævet over andre organismer,
og har et Gud-givet ansvar for at ”civilisere” naturen, men i 1859 udfordrede Charles
Darwin den forståelse ved at frembringe bevis for, at menneskene er en art, der er
opstået via evolution – ligesom alle andre arter. Efterhånden tror de fleste på, at
mennesker udgør en art som alle andre. Men det forhold, at de samlede aktiviteter af
denne ene art kan påvirke klimaet, og hvordan hele jorden fungerer, er lige så svært
at kapere for nutidens samfund, som Darwins erkendelser var det for datidens
samfund i 1859. Professoren pegede på, at selv om der geopolitisk er stor
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opmærksomhed på problemerne med CO2 udledningerne, kan man i dag de facto ikke
konstatere, at de sker en neddrosling af disse.
Menneskene på jorden kan jo ikke importere ting ude fra verdensrummet, professoren
tegnede billedet med jorden som et væsen uden navlestreng. Ergo sidder vi i et lukket
kredsløb og må derfor forstå, at der er mange kritiske elementer, som er eller bliver
mangelvarer, det være sig landbrugsjord, mineraler (sjældne jordarter) og vand ikke
at forglemme. Disse ting er ikke ubegrænset og kan ikke hentes andre steder. Så
samtidigt med at tilvæksten af menneskeracen er steget eksponentielt, er forbruget af
så at sige alt mellem himmel og jord steget på samme vis. Professoren mente derfor
at det væsentlige i problemstillingen er at erkende, at der er begrænsede ressourcer
og at udfordringen består i at finde håndtaget, der gør, at vi kan få udviklet de
mekanismer, der skal til for at finde en ordentlig fordeling af de til rådighed værende
ressourcer mellem 9 milliarder mennesker.
Der er reelt mange variable, som er menneskeskabte og som alle sammen har stor
indflydelse på de muligheder vi har for at forme en bæredygtig fremtid:
Klimaændringerne (ikke kun dem, men også dem); ozonhullerne over Arktis og
Antarktis; aerosolernes belastning af atmosfæren; forsuring af havvandet; det globale
forbrug af ferskvand; den kemiske forurening; ændringerne i den brugbare jord, det
vil sige skove til landbrug og landbrug til ørken; tabet af biodiversitet, altså dyr,
planter og insekter, som uddør og aldrig kommer tilbage; den biokemiske belastning,
især fosfor og kvælstof, som føres ned i den dyrkede jord med henblik på at forøge
udbyttet af landbrugsproduktionen.
Katherine Richardson lod skinne igennem, at hvis menneskeheden skal have en
fremtid, skal vi til at søge nye veje mht., hvordan vi øger effektiviteten af vores
ressourceforbrug, og vi skal til at hitte på alternativer til de ressourcer, der er
knaphed på.
FN’s globale målsætning om at vi som menneskehed skal holde os inden for en
temperaturstigning på højst 2º C inden 2050 betyder, at der skal ske drastiske ting
med alle de elementer, der bidrager til temperaturstigningen. Vi danskere skal bl.a. til
at finde ud af, hvordan vi kan klare os med et langt mindre forbrug af fossile
brændstoffer (olie, kul og gas) end vi gør nu.
Professor Richardson mente, at der var belæg for at melde ud, at mange mennesker
har fattet, at der er en klar sammenhæng mellem menneskelige aktiviteter og det
økosystem – jorden – som vi lever på.
Et engageret menneske mødte vi, som brænder for at give budskabet videre om, at
det er på høje tid, men at vi kan finde ud af det, hvis vi vil.
Erling B. Flebbe
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Torsdag den 6. marts 2014 holdt chefen for Livgarden, oberst Klavs Lawes,
foredrag om sin tid som forsvarsattaché i Moskva 2008 – 2013.
Oberst Lawes indledte med at fortælle, hvorledes de større danske ambassader er
organiseret med en chef og en souschef samt er opdelt i en række afdelinger:
Administrativ-, konsulær-, kultur-, handels-, politisk- og forsvarsafdeling. Der var 55
ansatte på ambassaden i Moskva, hvoraf de 12 var udsendte. Resten var lokalansatte,
enten
russere
eller
derboende
danskere.
Forsvarsafdelingen
bestod
af
forsvarsattachéen, en assisterende forsvarsattaché, en lokalansat sekretær og en
praktikant.
Der er p.t. 100 danske ambassader, men antallet bliver reduceret. En ambassade skal
i princippet kunne dække alle områder, men i tilfældet Rusland, der dækker 9
tidszoner, er det nødvendigt at prioritere. Obersten nævnte, at forsvarsattachéen i
Moskva er sideakkrediteret til Hviderusland og de centralasiatiske stan-lande, hvilket
gjorde attachéhvervet til en stor opgave.
Danmark har p.t. forsvarsattachéer i 11 lande samt militærrådgivere ved FN i New
York og OSCE i Østrig. Hvis man ønsker attachéer i andre lande – som nu tilfældet
med Kina – skal en tilsvarende stilling nedlægges blandt de eksisterende.
Obersten fortalte, at han havde været udsendt til FN-missionen i New York i 4 år,
derefter 4 år som forsvarsattaché i Warszawa og sluttelig 5 år i Moskva. I den
forbindelse nævnte obersten, at der var meget forskellige operationsvilkår mellem
eksempelvis Warszawa og Moskva.
Udgifterne ved at have en forsvarsattaché udstationeret udredes af det danske
Forsvarsministerium, der betaler Udenrigsministeriet et årligt engangsbeløb, som gør
dette i stand til at udrede betalinger for administrativ støtte, kontorhold, sekretær,
bolig m.v.
Forsvarsattachéen er såvel Forsvarsministerens som Forsvarschefens repræsentant på
stedet og er derfor bindeled imellem Danmark og værtslandets Forsvarsministerium.
Attachéen rådgiver endvidere ambassadøren i forsvarsspørgsmål.
En væsentlig opgave består i at følge udviklingen i værtslandet forsvars- og
sikkerhedspolitik, samt de hændelser, der måtte være i de militære styrker. Attachéen
forestår udarbejdelse af bilaterale samarbejdsprogrammer, som i disse år især
vedrører arktisk område, hvor der er flere interessenter. Der ligger også en opgave i
at ledsage delegationer bl.a. på handelsområdet.
Obersten oplyste, at den russiske forsvarsindustri har stået i stampe siden den kolde
krig; et centralt problemområde er her, at der ikke er tilstrækkelig tilgang af
ingeniører til virksomhederne. Disse drænes enten til den civile industri, der betaler
bedre lønninger, eller til udlandet. At man er i knibe på området illustreredes ved
Ruslands køb af 3 helikopterhangarskibe i Frankrig. Det første af skibene blev
produceret i Frankrig med russisk deltagelse, og de sidste to blev produceret i Rusland
under fransk supervision.
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Oberst Klavs Lawes

Værnepligten, der tidligere var på 12 måneder, er nu afskaffet i Rusland. De
værnepligtige havde førhen meget dårlige forhold og moralen var tilsvarende meget
lav. Dette var anledningen til at mange unge mænd forsøgte forskellige udveje for at
slippe for indkaldelse, det kunne f.eks. være at bestikke lægen med henblik på at
blive kasseret. Blandt værnepligtige var mobning et udbredt fænomen; det var
kutyme, at ældste hold generede nyindkaldte på det groveste.
Ruslands forhold til NATO, EU og USA kan til tider være meget anstrengt, og er for
tiden i særlig grad anspændt under konflikten mellem Rusland og Ukraine. Hvorvidt
Rusland stopper med besættelse af Krim eller tænker på at gå ind i det østlige
Ukraine, hvor der også bor mange russere, er endnu uvist.
I Rusland er den samlende figur præsident Putin, der besidder stor og næsten
uindskrænket magt.
Ét specielt tidspunkt på året demonstrerer det russiske militær sin styrke. Det er
under paraden den på den Røde Plads i Moskva den 1. maj, hvor 20.000 soldater
paraderer og aflægger honnør til præsident og forsvarsminister.
I august 2008 invaderede russerne Georgien, hvor scenariet stort set var det, at de
georgiske soldater flygtede. Selvom missionen lykkedes set fra et russisk perspektiv,
var årsagen hertil den massive russiske indrykning snarere end behændig ledelse af
den til rådighed værende styrke. En lære, man drog af dette, var, at der var behov for
at transformere det russiske forsvar, herunder til at overgå fra divisions- til
brigadestruktur. Samme konflikt afslørede også, at russiske officerer mangler
ekspertise i at gennemføre værnsfælles operationer.
Rusland har stor interesse i Arktis, men interessenterne er indtil videre enige om, at
eventuelle tvistigheder, der måtte opstå i den forbindelse, skal afklares i FN.
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Forsvarscheferne fra de involverede lande har holdt møder om de opgaver, der er
forbundet hermed.
Oberst Lawes nævnte, at der i forbindelse med valg til DUMA og præsidentvalget i
2012, hvor Putin blev genvalgt til præsident for 6 år, var opstået en række større
demonstrationer med megen kaos til følge.
Foredraget blev sluttet af med en spørgeperiode, hvor der var stor spørgelyst. Ét af
spørgsmålene lød, om der er fri adgang til internettet, hvortil obersten svarede, at det
er der; et andet om alkohol fortsat er et stort problem, også det blev besvaret
bekræftende.
Det var en spændende og oplysende aften for de mange kredsmedlemmer, der var
mødt op.
Kaj Larsen


Skulle det virkelig gå i fisk?
Københavnskredsen har gennem årene haft en speciel tradition, nemlig den årlige
klipfiskfrokost i marts måned. I 2011 fik kredsen at vide, at nu gik den gamle kok i
cafeteriet på Kastellet på pension, hvilket kunne få som følge, at man havde indtaget
den sidste omgang klipfisk.
Da arrangement for årets klipfiskfrokost i 2012 skulle stables på benene, fik
kredsformanden at vide, at cafeteriet i Kastellet – som varslet – ikke kunne levere.
Derfor måtte man se sig om efter andre leverandører. Heldigvis viste det sig, at
cafeteriet på Holmen var indstillet på at huse kredsens medlemmer og servere
klipfisk. Det blev en glimrende oplevelse, med god mad og fint forårsvejr.
Sidste år var man i køkkenet på Kastellet - som nu var kommet under Forenede
Service’s vinger - indstillet på at tilberede og servere en klipfiskfrokost. Det blev i
sandhed en bedrøvelig oplevelse; langt under norm. Kedelig på mange måder, både
smag, garnering og servering lod en del tilbage at ønske. Dette lod man
kantinebestyreren forstå i den efterfølgende tilbagemelding.
Dette bevirkede, at da vi nærmede os tilrettelæggelsen af årets klipfiskfrokost for
2014 var man fra kantinebestyrerens side – der i parentes bemærket er ny på stedet
– ikke meget for at binde an med opgaven. Man havde foreningens kritiske indstilling
fra sidste år i erindring. Efter nogle forhandlinger frem og tilbage enedes vi dog om, at
der burde gøres et nyt forsøg. Kredsen skulle bidrage ved at finde en opskrift frem,
som man havde tillid til kunne bygge bro til en ny og bedre kulinarisk oplevelse. Og
se! Det lykkedes! Det blev en på alle måder fin oplevelse. Maden var som den skulle
være, veltillavet, velsmagende, nydelig anrettet og i passende portioner. Humøret
blandt de fremmødte 22 medlemmer var aldeles strålende.
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Leif Christensen og Bo Madsen havde en herlig tvekamp under frokosten

Igen i år var der en del sjove og underholdende indlæg fra medlemmernes side.
Konklusionen er, at klipfiskfrokosten 2014 blev en dejlig oplevelse. Med den som
udgangspunkt, er der grund til at tro, at kan man holde den linje, vil vi kunne
bibeholde traditionen til glæde for nuværende og fremtidige medlemmer.
Erling B. Flebbe


FODBOLD FOR OLDBOYS
Københavnskredsen er blevet gjort opmærksom på, at pensionerede officerer – og det
er de fleste af os i FOUAT – har mulighed for at komme til at spille fodbold på
Svanemøllens Kaserne om torsdagen. Den besked, der er tilgået, lyder således:
"Generalstabens Idrætsforening" (GI) er i dag en værnsfælles forening, der primært
spiller fodbold (ude om sommeren og inde om vinteren). Aktiviteterne foregår på
Svanemøllens Kaserne og der spilles torsdag
formiddag, hvor man stiller omklædt og klar
kl. 09:00. Man spiller indtil det ene hold får 10
mål og vurderer så, om der kan (skal) spilles
en serie mere. Aldersgruppen er meget bred,
nogle hen imod de 80, og der er enkelte
yngre, der spiller med på de ældres
præmisser. Socialt samvær er en del af
opgaven. Vi har eksempler på, at far og søn
spiller på samme hold. Kontingentet er 12 kr.
om året! (ja, tolv kroner om året).
I GI vil gerne have kontakt ud til flere
pensionerede officerer.
Hvis dette ville være noget for dig, så kan du kontakte formanden for GI, der er aktiv
officer i Flyvevåbnet, MAJ Hans B. Hindborg Sørensen. Hans e-mail adresse er
GI@hbhs.dk og telefonnummeret er 24 24 22 64.
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De medlemmer fra Københavnskredsen - og for så vidt også fra andre kredse - der
måtte være interesseret i at spille bold, kan henvende sig til MAJ H.B.H. Sørensen.
Erling Flebbe


Forårs-/sommerekskursion til Masnedø Fort og Vordingborg Borgruin
Som man vil kunne læse et andet sted i dette nummer af MEDDELELSER kommer
Københavnskredsens forårs-/sommerekskursion i år til at gå til næsten samme
destination som Midt- og Vestsjællands Kreds’, nemlig til Vordingborg og borgruinen
ved Gåsetårnet.
Men kun næsten, for vi starter et andet sted, idet vi først skal til Masnedø og se
fortet dér. Mødetid er onsdag, den 14. maj 2014, kl. 10:00 ved Masnedøfortet
(nærmere detaljer følger). Kl. 11:00 forlægger vi til Vordingborg. Begge steder er
det en person med lokalt kendskab, nemlig major Peter Bjørn Jensen, som er vores
cicerone. Kl. 12:45 atter forlægning, denne gang til officersmessen på Vordingborg
Kaserne, hvor vi indtager frokosten.
Deltagerne må klare turen til Masnedø samt
Vordingborg og hjem igen på egen hånd.
Kredsens forretningsfører, Per Brix Knudsen,
har rekognosceret for
turen og fortæller, at han brugte 1 time og
20 min. på at køre turen fra Birkerød til
Masnedø. Kort med kørevejledning til de
enkelte destinationer vil tilgå deltagerne
betids. Tilmelding ikke senere end den 5.
maj kl. 12:00 til formanden. Pris pr.
deltager er kr. 200.
Erling Flebbe



Bogcafé er en god mulighed for at afhænde læst litteratur, det være sig bøger såvel
som tidsskrifter, til glæde for andre medlemmer.


Pistolskydning - forår 2014
Så er der igen lejlighed til at mødes til forårets skydninger på Sjælsø Skydebaner.
Alle skydninger er planlagt til at finde sted på følgende datoer:
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Torsdage, den 10. april - 24. april - 8. maj - 22. maj og onsdag, den 4. juni
Skydningerne afvikles i tidsrummet kl. 09:00–12:00 på bane K2.
Jeg glæder mig til at gense 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. 48 48
0740. Vel mødt.
Ole Raae Andersen
Skydeudvalgsformand
Tlf. 4921 0119
e-mail: raae1@mail.tele.dk

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.janns42@gmail.com

Kære medlemmer,
Kommet godt over den milde vinter? Fint. Så må I være friske til en ny omgang AKOS
2014 efter standardmodellen. Husk at sige til/fra, hvis I hellere vil noget andet. Men
indtil videre er det den model, vi kører efter. Som alle ved, starter den med vores
generalforsamling. Den blev gennemført tirsdag den 4. marts på Skovsøgård i
Slagelse, som vi plejer. Se Holgers fine referat neden for:
Generalforsamling den 4. marts 2014
Velkomst ved Formanden, særlig velkomst til to medlemmer fra det sydlige, Poul Erik
Knudsen og Ivar Castenschiold, som ville køre den lange vej for at deltage.
Orientering om ”MEDDELELSER” som nu er digital og at finde på foreningens
hjemmeside. Det fungerer tilfredsstillende i kredsen. Alle på nær en enkelt, som får
den tilsendt, har mulighed for at læse dem. Vi vil fortsætte med at sende en mail, når
et nyt nummer er tilgængeligt.
Landsformanden, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson, ønsker at fratræde sit hverv
af helbredsmæssige årsager. Generalmajor Jens Erik Frandsen, er foreslået som ny
formand og forventes valgt på repræsentantskabsmødet den 23. april d.å.
Vi har i året måtte sige farvel til endnu et hæderkronet medlem Kaj Hansen, som i
en årrække var tilknyttet Hjemmeværnet i Vestsjælland og i mange år bestred
hvervet som revisor i vores forening, og til et lige så hæderkronet medlem, skovfoged
Finn Olsen, som imponerede ved sin vedholdenhed og sin venlighed trods
efterhånden stort besvær med bevægeapparatet. Finn var tidligere chef for Fjenneslev
Kompagniet.
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Æret være deres minde.
Mogens Røgind blev foreslået og valgt som aftenens dirigent. Han modtog valget, og
gjorde opmærksom på, at der ville blive ringet rigeligt med klokken. Det blev
modtaget med stor moro.
Herefter startede dirigenten generalforsamlingen ved at konstatere, at den var
rettidigt indvarslet og gav derefter ordet til formanden.
1. Formandens beretning
Beretningen har været udsendt i MEDDELELSER Nr. 193 Marts–April 2014.
Hovedpunkter blev let gennemgået. Der var ingen bemærkninger. Beretningen
blev godkendt.
2. Virksomheden i det kommende år
AKOS ville blive udarbejdet endeligt efter generalforsamlingen. Man er
modtagelig for gode ideer.
Skydningerne er fastlagt og skydebane bestilt på Bredetved, følgende datoer:
22. maj, 12. juni, 14. og 21. august, alle dage kl. 18:30–21:00, og 23. august
kl. 09:00-11:30, med efterfølgende frokost til ca. kl. 16:00.
Foredrag om Sikringsstyrken under 1. verdenskrig torsdag, den 10.
april er tidligere varslet.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Søren Nør fremlagde et overmåde fint regnskab. Foreningen er vel
funderet med en beholdning på kr. 25.780,24. Et enkelt spørgsmål vedr.
omkostningerne ved skydningerne blev besvaret, hvorefter regnskabet blev
godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Med foreningens økonomi i hu, var der intet grundlag for at ændre på
kontingentet. Det er fortsat kr. 100,00 pr. år.
5. Valg
Formanden (Hans Jürgen Jürgensen) på valg. Var villig til genvalg. Blev valgt.


Forretningsfører (Holger Janns) på valg, villig til genvalg. Blev valgt.



Bestyrelsesmedlem (Steen Burild) på valg, ønskede ikke genvalg.



Nyt bestyrelsesmedlem foreslået (Poul Erik Knudsen) blev valgt.



Revisor (Kaj Hansen) afgået ved døden i september 2013.



Revisorsuppleant (Tommy L.R.J. Pedersen), på valg (er p.t.




fungerende revisor). Tommy L.R.J. Pedersen, blev valgt som revisor.
Revisorsuppleant. Forslag Søren Jørgen Larsen. Søren var ikke til
stede og havde ikke på forhånd kunnet give sit tilsagn. Han blev
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alligevel valgt.

1

6. Eventuelt
a. Det blev vedtaget at udsende foreningens vedtægter til alle efter endelig
vedtagelse på repræsentantskabsmødet den 23. april 2014.
b. Det blev drøftet om medlemslisten skulle udsendes til alle, bl.a. for at kunne
aftale samkørsel. Det undersøges, om det er lovligt/etisk at sprede adresser/
mailadresser på denne måde.
Herefter afsluttede dirigenten sit hverv og gav ordet til formanden, som takkede
generalforsamlingen for god ro og orden og opfordrede til at strække ben, imens der
blev dækket bord til den efterfølgende kulinariske oplevelse - traditionen tro ”Forloren
skildpadde, med tilhørende god rødvin”.
Aftenen sluttede efter en masse god snak ca. kl. 22:00.
Holger Janns
Referent


Tiden der fulgte
Efter generalforsamlingen udsendte undertegnede formand – efter nøje overvejelse –
følgende udkast til skrivelse/indstilling til de anførte adressater samt til vores
bestyrelsesmedlemmer:
Slagelse, den 6. marts 2014
Til:

FOUAT Landsledelse

Eft.:

Øvrige FOUAT-kredse

Emne.:

Forslag til dagsorden vedr. Sydsjællands og Lolland Falsters Kreds

Ref.:

Vedtægterne Tillæg B, 2.1.

Indledning
Midt- og Vestsjællands Kreds (MVK) har nu i godt et år forsøgt at absorbere/integrere
medlemmer fra den inaktive Sydsjællands og Lolland-Falsters Kreds (SLFK), bl.a. ved
at ”få kørt i stilling” en markant profil fra dette område, som næstformand i Midt- og
Vestsjællands Kreds, OL-R Jørn Arne Nielsen. Et mindre antal medlemmer fra det
sydlige har i perioden meldt sig ind i MVK, men har kun i yderst begrænset omfang
deltaget i kredsens aktiviteter, hvoraf to blev planlagt i deres lokalområde,
Vordingborgområdet. OL-R Jørn Arne Nielsen har ved en personlig stor indsats - både
privat og via sit netværk - forsøgt at aktivere/genhverve medlemmer til FOUAT – stort
set uden resultat.

1

Søren er senere blevet spurgt. Han vil godt, men, siger han drillende: Det kan så først ske i
2015. Det gør vi så.
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Delkonklusion 1
Min
konklusion
er
derfor,
at
interessen/kulturforskellen/engagementet
i
medlemskredsene er for forskellige til, at der kan komme noget fornuftigt ud af en
sammenlægning. Samtidig fornemmer jeg at den levende MVK lider under forsøget
herpå. Der er ingen begejstring, men en del irritation, som på sigt trækker grundlaget
bort under en i øvrigt velfungerende forening med rødder solidt forankret i den Midtog Vestsjællandske muld. Så derfor: ”Never Reinforce a Failure!” – eller på dansk: ”Gå
aldrig tilbage til en fuser!”
Delkonklusion 2
a. Eksperimentet stopper her. Vi vil ikke risikere vores kredsforenings fortsatte
eksistens for at plukke enkelte fugle på taget. Dette er ikke et emne for diskussion
ved Repræsentantskabsmødet. Det er en suveræn beslutning.
b. OL-R Arne Nielsen opfordres til at forsøge på at ”genstarte” Sydsjællands og
Lolland-Falsters Kreds” som formand for denne, men bør så udtræde af sit
medlemskab i MVK og sin funktion som næstformand i samme. Dette emne kan
diskuteres under repræsentantskabsmødet med henblik på at komme med ideer til,
hvordan noget sådant kan gøres/eller acceptere, at sagen er tabt.
c. Midt- og Vestsjællands kreds fortsætter under samme navn som hidtil.
Hans Jürgen Jürgensen, oberstløjtnant, kredsformand (genvalgt på generalforsamling
4.3.2014).
Dette udkast er sendt til kommentering i den nye bestyrelse d.d.
Så vidt brevet.
I skrivende stund (sidst i marts) kan der naturligvis ikke være nogen præcis viden om
reaktionen på dette. Den gamle bestyrelse (minus næstformanden, som ikke har ytret
sig)
står
helhjertet
bag
den.
Vi
afventer
spændt
diskussionen
på
Repræsentantskabsmødet på Fyn den 23. april.
Indstillingen – i sin originale form – er sendt til Landsledelsen den 14. marts 2014,
som den skal, for at kunne være med til drøftelse/forhandling/beslutning på
repræsentantskabsmødet.
Men ét står fast: Vi vil ikke bruge en time, en krone, en døjt mere i et forgæves
forsøg på at optage tidligere inaktive medlemmer fra syd. Vi er derimod fortsat glade
for de medlemmer fra syd – aktive som inaktive - som har meldt sig ind i Midt- og
Vest. Men vi vil ikke gøre noget særligt for at ”please” dem. Det gør vi heller ikke for
vore ”nord-medlemmer”.
Sidste nyt: Kredsens næstformand, OL-R Jørn Arne Nielsen, har den 26. marts valgt
at melde sig ud af Midt- og Vestsjællands Kreds. OL Mogens Røgind har indvilliget i at
være næstformand frem til næste generalforsamling. Senere har også det nyvalgte
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bestyrelsesmedlem Poul Erik Knudsen valgt at melde sig ud. Herefter har bestyrelsen
konstitueret sig på ny, og består nu af
-

Hans Jürgen Jürgensen, formand,
Mogens Røgind som næstformand,
Holger Janns som forretningsfører og
Søren Nør som kasserer.


Sommerudflugt
Søren Nør er kommet videre med planlægningen af vores sommerudflugt. I år vil den
gå til det nyåbnede Borgcenter Vordingborg, hvor borgen og Gåsetårnet indtager
en meget central placering i Middelalderens historie, lige fra at være udgangsområde
og base for korstog mod den sydlige og østlige Østersøkyst og til kampen mod
Hansestæderne. Valdemarerne er uløseligt forbundet med Vordingborg. Senere var
området et vigtigt element i forsvaret af det sydøstlige Danmark både under 1.
verdenskrig og under den ”kolde krig”.
Det skal naturligvis foregå på ”Valdemarsdag” søndag, den 15. juni. Vi mødes ved
billetkontoret til området kl. 10:45. Derefter vil en lokal guide kl. 11:00 føre os rundt
på området og fortælle levende og medrivende om dét, vi ser – og om det vi ikke kan
se. Efter rundvisningen er der ”fri manøvre” til at se nærmere på detaljerne, og
derefter vil vi indtage vores medbragte mad sammen. Bortset fra toiletter, findes
ingen
”publikumsfaciliteter”,
så
det
vil
være
smart
at
medbringe
tæpper/klapstole/parasoller etc. Det anbefales, at man danser vejrdans, inden man
tager hjemmefra. Vi vil gerne have varme og solskin.
Som sædvanlig sponsorerer foreningen entré, guide og drikkevarer til frokosten. I skal
bare slippe den sædvanlige 20´er pr. deltager. For ”de nordlige” deltagere anbefales
samkørsel, men det plejer I jo selv at kunne finde ud af.
Tilmelding til h.janns42@gmail.com eller telefon 58 14 06 24 senest den 6. juni (DDag).

Fyns Kreds
Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV
 6594 2530 2258 6594 - : kfrim@hotmail.com
Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev
 6535 1042 4044 8560 - : larsf42@hotmail.com. Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887
860 228

Et ordinært år og en ordinær generalforsamling
Torsdag, den 6. marts holdt FOUAT FYN sin årlige, ordinære generalforsamling på
Dannevirke Soldaterhjem i Odense. Da vi nu befandt os i H.C. Andersens by, så
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startede vi med at synge ”I Danmark er jeg født”.
generalforsamling!

En god kickstart på en

Kampen om ordstyrerposten foregik helt uden sværdslag. Den gode major Egon
Aaskov havde forventet, at han skulle ud i kampvalg om posten som ordstyrer. Men
nej. Der var ingen, som modsagde ham, og ingen havde drømt om at gøre indsigelse.
Vi vidste bare ikke dengang, at vi så måtte finde os i et par af majorens vittigheder,
inden vi kom i gang med den programlagte generalforsamling.

Formanden, major Kjeld Frimuth har ordet

Formandens beretning
Vores garderhøje major og formand, Kjeld Frimuth fik ordet. 2013 var endnu et år
efter det samme mønster som de tidligere år. Den faste opskrift er: Generalforsamling
i marts - forårstur i maj - skydninger i august - efterårstur i sensommeren - og
julefrokost i december. Alle arrangementer i det forløbne foreningsår må betegnes
som succeser.
Traditionen tro så holdtes FOUATs årlige repræsentantskabsmøde på kasernen i
Højstrup. Her mødes repræsentanter fra FOUAT-kredsene i hele landet hvert år. Et af
de store og vigtige temaer er medlemstilgang. Hvordan får vi nogle flere medlemmer
med?
Udflugter med store oplevelser
Forårsturen gik til Danmarks Flymuseum ved Stauning, som ligger ved Ringkøbing
fjord. Et stort og interessant museum. Kaffe og stenovnsbagt brød blev indtaget ved
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den gamle vandmølle i Bundsbæk. Det blev en rigtig god udflugt. Dat samme kunne
man sige om efterårsturen til Nordjylland, hvor turen gik til Marinemuseet i Aalborg,
og til Hanstholm-fæstningen, og med overnatning på Danhostel i Fjerritslev. En meget
spændende tur, men desværre med alt for få deltagere. Der var spændende
militærhistorie fra besættelsestiden. De, der kom, fik foruden de nævnte oplevelser,
også mulighed for at smage Mogens Johannsens hjemmelavede valnøddesnaps på
hans 54 års bryllupsdag med fruen.
Skydninger med succes
På skydefeltet er vi heldige på Fyn. Ved de 4 skydninger i august, hvor der er tilkoblet
en landskonkurrence, fik FOUAT FYN nogle flotte placeringer: 1. pladsen blev vundet
af major Leif Mosegaard, og 2. pladsen af seniorsergent Gert Rieber Schultz. Begge
fra vores forening. De var så jævnbyrdige, at de fik de samme points i konkurrencen.
Men det var på 25 meter banen, at forskellen blev gjort. Nu venter pokalerne og
landspokalen.
Årets sidste arrangement, var julefrokosten på Dannevirke med 42 deltagere.
Beretningen blev godkendt.
Næste punkt på dagsordenen var regnskabet, som blev oplæst af forretningsfører,
kaptajnløjtnant Lars Falkenberg. Det blev godkendt. Det blev også besluttet efter
indstilling fra bestyrelsen at fortsætte med uændret kontingent kr. 180 kr. pr. år.
FOUAT FYN har 56 medlemmer.
Valg til bestyrelsen
Ifølge vedtægterne var følgende på valg i år: Næstformand, forretningsfører,
bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant, samt revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen består af følgende:
Formand, major Kjeld Frimuth
Næstformand, major Leif Mosegaard (genvalg)
Major Kurt Holmegaard Nielsen
Kaptajn Palle Christiansen (genvalg)
Forretningsfører, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg (genvalg)
Seniorsergent Gert Rieber Schultz
Suppleant, kaptajn Leif Pedersen (genvalg)
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Major Egon Aaskov modtog ikke genvalg til posten som revisor. Nye revisorer blev
premierløjtnanterne Bent Bytoft og Evy Krüger. Revisorsuppleant kaptajn Preben
Eriksen.

Hæren fylder 400 år
Det blev besluttet at donere kr. 5.000 kroner fra foreningen, som en gave til
arrangementskomiteen i anledning af, at Hæren fylder 400 år i 2014. FOUAT FYN vil i
sammenhæng hermed udsende girokort til medlemmerne, hvis de ønsker at donere et
beløb individuelt.
Forslag fra repræsentantskabet
På forhånd var der udsendt papirer til hvert enkelt medlem vedrørende eventuelle
ændringer af vedtægter, så der kunne laves vedtægtsændringer. De forslag som kom
frem til ændringer, blev vedtaget, og er indsendt til landssekretæren.
Kredsbestyrelsen på Fyn vedtog lokalt, at reglen om at enker/samlevere er
berettigede til at fortsætte mandens/kvindens medlemskab i foreningen.
Generalforsamlingen sluttede af med spisning af Dannevirkes berømte wienerschnitzel
og godt selskab som dessert.
Palle Christiansen, kaptajn


Forårstur
Forårsturen går i år til ISTED/Flensburg torsdag, den 22. maj kl. 07:30 - ca.
18:00.

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

Ordinær generalforsamling den 5. marts 2014
I generalforsamlingen på Ryes Kaserne i Fredericia deltog 14 af kredsens medlemmer.
Valgt dirigent: OB Leif Hommel Nielsen
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Bestyrelsens beretning om det forløbne og planer for det kommende år:
Skydning: Efter flere års afbrydelse arbejder vi på at genoptage pistolskydning i
samarbejde med Fyns-kredsen.
Årets gennemførte – og ikke mindst de på grund af manglende tilslutning aflyste –
aktiviteter blev gennemgået.
Kredsens medlemstal (47) er nogenlunde konstant. Det er meget svært at hverve
nye medlemmer.
Årets repræsentantskabsmøde blev omtalt.
MEDDELELSER udsendes ikke længere i trykt udgave, men kan læses på FOUATS
hjemmeside. Vores Kasserer udsender printet udgave pr. post til de af vore
medlemmer, der ikke har mail-adresse. Som noget nyt vil den tekst,
forretningsføreren hver anden måned sender til redaktøren af MEDDELELSER, også
blive sendt som en gruppe-mail til vore medlemmer.
Aktiviteter under planlægning
4. og 5. maj: Se indbydelse nedenfor.
I efteråret 2014: Besøg på Sønderborg Slot + frokost med egnsretter.
Aktiviteter (for alle) i anledning af Hærens 400-års-jubilæum kan ses i særnummer af
HÆRNYT.

Sydjyske Kreds samlet til generalforsamling 2014

Forelæggelse af regnskabet
Underskud 2013: kr. 4.555,87. Formue ultimo 2013: kr. 12.630,05.
Deltagerne i vore arrangementer må for fremtiden påregne større egenbetaling.
Fastsættelse af kontingent: kr. 150.
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Valg
Formand: OL Hans Vedholm (ikke på valg)
Bestyrelsesmedlem/kasserer: MJ Karsten V. Petersen (ikke på valg)
Bestyrelsesmedlem/forretningsfører: MJ Ole E. von Holck genvalgt for to år.
Bestyrelsessuppleant: MJ K. Fabricius (ikke på valg)
Revisor: LTG Ebbesen genvalgt
Revisorsuppleant: KN P. Sejerup genvalgt.
Forslag om vedtægtsændringer (modtaget fra landsmødet)
Kredsbestyrelsen bemyndigedes til selvstændigt at tage stilling til de stillede forslag.
Efter generalforsamling og frokost holdt chefen for Telegrafregimentet, oberst
Susanne Bager et spændende og levende foredrag om sine 13 måneder som
operationsofficer ved FN’s mission i Liberia. Forsamlingen fik et klart billede af, at
internationalt samarbejde under FN vel er godt; men hvis nogen tror, det er nemt,
kan de godt tro om igen.


Mindegudstjenesten for befrielsen
Årets første egentlige arrangement for medlemmer med damer bliver overværelse af
mindegudstjenesten for befrielsen i 1945
i Haderslev Domkirke mandag, den 5. maj kl. 10:00
Vi mødes ved domkirkens hovedindgang (vestlig) kl. 09:45. Kom i god tid - det kan
være vanskeligt at finde en parkeringsplads i nærheden.
Efter gudstjenesten begiver vi os til kasernen, hvor der bliver arrangeret frokost, og
efter den vil vort medlem, kaptajn Helge Moosmann guide os rundt i sit spændende
Garnisonsmuseum.


Det er endvidere lykkedes kredsen at få stillet 10 pladser til rådighed ved
sammenkomsten i Officersforeningen på kasernen efter lysfesten den 4. maj om
aftenen. Medlemmer (med damer), der måtte ønske at deltage, vil få tildelt pladserne
efter ”først-til-mølle-princippet” ved henvendelse til kassereren i uge 17, senest 25.
april. Kuvertpris kr. 100.
Der vil i begrænset omfang kunne reserveres kvarter på kasernen, hvis nogen vil
overnatte dér mellem 4. og 5. maj. Ønsker herom meddeles kassereren ved
tilmelding. (Betaling: Gældende kvarterpris.)
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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

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
Tirsdag, den 6. maj, kl. 19:00 er der mindehøjtidelighed i Lundby Krat for Eric
Lionel Germain, engelsk flyver, skudt ned af tyskerne den 6. maj 1944.
Der mødes direkte i Lundby Krat ved Krathuset. Skiltning vil vise vej til mindestenen,
der er beliggende i skoven på østsiden af Hadsund Landevej. Ved
mindehøjtideligheden vil der blive orienteret om kampen over Gistrup og Lundby Krat.
Der vil være andagt, kransenedlægning, trompetsolo og fællessange.


Valdemarsdag 15. juni
Traditionen tro afholder Danmarks-Samfundet Valdemarsdagsarrangement normalt
den 15. juni. Da Valdemarsdag i år falder på en søndag, flyttes arrangementet til
lørdag, den 14. juni, Gammel Torv, Aalborg. Nærmere oplysninger om
arrangementet vil tilgå medlemmerne direkte. Foreningen stiller med fane og
fanebærer/fanevagt.


Forårsudflugt
Der er planlagt en forårsudflugt i juni. Dels som et virksomhedsbesøg, dels ved besøg
ved mindestene for nedstyrtede engelske flyvere i Tranum Klitplantage. Nærmere om
arrangementet vil tilgå medlemmerne direkte når alle aftaler er på plads.


Mindehøjtidelighed ved Lundby.
Mindehøjtidelighed i landsbyen Lundby den 3. juli 2014 i anledning af 150 års dagen
for den sidste træfning i den 2. Slesvigske Krig den 3. juli 1864. I anledning af dagen
genopføres slaget ved Lundby som et rollespil på markerne ved byen. Foreningen
Jyske Landsoldater vil med hjælp af Gardehusarregimentet og Lundby Fonden
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genoplive træfningen. Og danskernes modstandere bliver autentisk fremstillet, idet
preusserne spilles af en forening fra Tjekkiets hovedstad, Prag.
Slaget eller træfningen er historisk, fordi det foregik næsten tre måneder efter, at
krigen i 1864 officielt var slut.
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
træfningen. Entre: Kr. 20. Hæfte om træfningen kan købes for kr. 20.
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 indretning fik Lundby Fonden hjælp af fire historiestuderende fra Aarhus Universitet, hvilket har løftet udstillingen op på højde med
moderne beskrivelse af historien.
Se også http://da.wikipedia.org/wiki/Kampen_ved_Lundby.
FOUAT Nordjyske Kreds kan kun anbefale, at man deltager i mindehøjtideligheden
og derefter kører den korte afstand til Lundby Museet.


Familietur til Berlin - Kristi Himmelfartsferien fra 29.-31. maj 2014.
Efter opsamling gennem Jylland kører vi til Friedrichsruh øst for Hamburg og ser
Bismarcks-slægtens slot og Otto v. Bismarcks Museum, hvor han boede indtil
sin død. Vi fortsætter til vores hotel i Berlin.
På andendagen besøger vi Stasifængslet, hvor vor gode ven Mike Fröhnel viser
rundt; han sad i alt over 6 år som fange i DDR tiden. Derefter udstillingspavillonen
"Topographie des Terrors", som er center for dokumentation af naziforbrydelser,
og som besøges af 100.000 hvert år. Wannsee-konferencen - på det sted hvor
beslutningen om at deportere og myrde jøderne blev taget i 1942.
På tredjedagen, "Meilenwerk", Berlins nyeste bilmesse med blandt andet biler til
over € 100.000. Derefter kører vi sydpå til Jüterbog, der i over 150 år var Tysklands
største garnisonsby. Efter 1945 rykkede Den Røde Arme ind, og havde indtil 1994 sit
hovedkvarter dér med over 40.000 mand.
Nu er det museum, og hvilket museum; der er de fleste af østblokkens samlinger af
alt, hvad der er af krigsmateriel fra WAPA-landene. Ikke blot østtyskere men mange
fra de øvrige østlande besøger stedet. Vi får mulighed for en rundtur i både hjul- og
bæltekøretøjer eller på skydebane med våben under kyndig skydeleder. Hen på
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eftermiddagen kører alle køretøjerne i kolonne og bliver præsenteret enkeltvis lige fra
cykler til kampvogne.
Det er således, at 2. og 3. dag, kører bussen til en busholdeplads ved
Kurfürstendamm inden og efter hvert besøg, så de, der vil have Berlin på egen hånd,
kan gøre dette og stå på til næste besøg.
På fjerde dagen hjemkørsel med stop ved Fleggaard i Flensburg. Det fulde program
fås på tlf. 98 12 63 28, mobil 40 91 55 88 eller e-mail til franzstrehle@yahoo.dk.
Interesserede fra alle FOUATs kredse er velkomne.
Franz Strehle

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDELELSER
DEADLINE
010614
010814
011014

MEDDELELSER Nr. 196 (Juli-august 2014)
MEDDELELSER Nr. 197 (September-oktober 2014)
MEDDELELSER Nr. 198 (November-December 2014)

UDSENDELSE
250614
250814
251014

Overblik - FOUAT’s kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte.
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Mindehøjtidelighed
Skydning
Foredrag
Foredrag
Repræsentantskabs
møde
Skydning
Lysfest
Mindegudstjeneste
Mindehøjtidelighed
Skydning
Forårsudflugt
Skydning
Forårstur
Familietur
Skydning
Valdemarsdag
Sommerudflugt
Mindehøjtidelighed
Julefrokost

Hvem

Hvor



Nordjyske
København
Midt-og
Vestsjælland
Fyn
Formandskabet

Almen Kirkegård
Sjælsø K2
Skovsøgård

København
Sydjyske
Sydjyske
Nordjyske
København
København
København
Fyn
Nordjyske
København
Nordjyske
Midt-og
Vestsjælland
Nordjyske
Fyn

Sjælsø K2
Haderslev Kaserne
Haderslev Domkirke
Lundby Krat
Sjælsø K2
Masnedø, Vordingborg
Sjælsø K2
Isted/Flensburg
Hamburg, Berlin m.m.
Sjælsø K2
Gammel Torv, Ålborg
Vordingborg

240414
040514
050514
060514
080514
140514
220514
220514
290514
040614
140614

Lundby
Dannevirke

030714
121214 – 13:00

Dannevirke
Odense
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090414 – 09:00
100414 – 09:00
100414
220414 – 19:30
230414 – 10:00
– 09:00
–
–
–
–
–
–

10:00
19:00
09:00
10:00
09:00
07:30

– 09:00

150614 – 10:45

