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REPRÆSENTANTSKABSMØDE
REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
ONSDAG DEN 13. APRIL 2016 KL. 10:00 I ODENSE
Formanden bød velkommen til FOUAT årlige repræsentantskabsmøde og
takkede Fyns-kredsen for igen at ville tage sig af den praktiske del af arrangementet.
Mødet blev indledt med en præsentationsrunde.
1. Valg af dirigent.
Formandskabet foreslog, at Ove Møller Kristensen fra Købehavnskredsen blev
valgt til dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamation. Dirigenten fastslog, at mødet
var lovligt indvarslet, og at den endelige dagsorden var udsendt i god tid inden mødet.
2. Formandens og kredsformændenes beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år.
Formanden indledte mødet med at opfordre til, at forsamlingen med et
minuts stilhed mindedes de medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste års
repræsentantskabsmøde:
 Nordjyske Kreds: KN Villy Egebo og KN Jes Reiner Pedersen.
 Sydjyske Kreds: OB P.D. Jørgensen og Ingvert Møller Terkildsen.
 Fyns Kreds: KN Gurli Ikjær, KN Erik Lykke Petersen, KN P.A.P. Jacobsen, PL Ronald
Magnussen og SSG Ib Birger Hansen.
 Midt- og Vestsjællandske Kreds: PL Helge Nielsen.
 Københavns Kreds MJ Svend Kiilerich Hermansen.
Formanden indledte herefter den egentlige beretning med at orientere om FOAUT
medlemsstatus: Pr. 11. april 2016 er der 29 medlemmer i Nordjyske Kreds, 46 i Sydjyske
Kreds, 2 i Midtjyske Kreds, 50 i Fynske Kreds, 56 i Midt- og Vestsjællandske Kreds og 139 i
Købehavns Kreds, i alt 322 medlemmer.
Landsledelsen har fortsat fokus på medlemssituationen, og i overensstemmelse
med beslutningen på sidste års repræsentantskabsmøde har den forsøgt at skabe en
større klarhed over, hvad der er særligt ved FOUAT. Formålet med dette arbejde har været
at skabe en platform, hvorfra man kan inspirere hinanden på tværs af kredsene. SWOTanalysen er anvendt som udgangspunkt for dette arbejde, som vil blive behandlet under
dagsordenens punkt 8.
I forhold til hvervning af medlemmer har formanden haft en positiv dialog med
CH/HJV om muligheden for at bringe en artikel om FOUAT i Hjemmeværnsmagasinet, som
gerne skulle komme i næste nummer. Ole von Holck fra Sydjyske Kreds har foreslået at få
frem-stillet et visitkort for FOUAT med logo, foreningsnavn og henvisning til FOUAT
hjemmeside. En god ide, som er blevet iværksat. Kredsene blev opfordret til at tage en
bunke visitkort med hjem, så de kan blive uddelt til eventuelt interesserede. Flere visitkort
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vil kunne rekvireres hos forretningsføreren. Der er ligeledes blevet fremlagt FOUAT
hvervefoldere på møde i Krigshistorisk Selskab.
Af øvrige aktiviteter nævnte formanden:
 Tidligere formand for Københavns Kreds MJ Jørgen Larsen nu er færdig med at
sanere vores arkiv, og FOUAT har fået opbevaringsplads til det på Kastellet. Det er
muligt at få adgang til arkivet i Driftsområde Kastellets åbningstid.
 MEDDELELSER udsendes som udgangspunkt kun elektronisk. Der bliver opkrævet
betaling, hvis man vil have tilsendt en papirudgave. Formanden takkede
redaktionen for et fortsat stort og vigtigt arbejde.
 Det er igen muligt at købe FOUAT reversnåle til 25 kr. gennem kredsenes
forretningsførere.
 FOUAT fortsatte medlemskab af Folk & Sikkerhed har været overvejet. Der er siden
sidste møde kommet ny landsformand, advokat, OL-R Peter M. Andersen.
Formanden har bl.a. deltaget i Folk & Sikkerheds Sikkerhedspolitiske konference på
Christiansborg og i årsmødet i Fredericia. Invitationer er blevet videresendt til alle
kredsformænd med tilbud om at deltage efter først til mølle princippet. Brieferne
har været Forsvarsministeren, Forsvarschefen, Chefen for Hjemmeværnet og
Chefen for Hærstaben samt de forsvarspolitiske ordførere. Derudover har
formanden deltaget i Folk & Sikkerheds nytårsgudstjeneste samt i et
bestyrelsesmøde vedr. udformning af en alternativ forsvarskommission. Senest er
Folk & Sikkerheds indbydelse til dette års årsmøde i Fredericia videresendt til
kredsformændene. Årsmødet finder sted den 29. april. Formanden fandt, at FOUAT
fortsat bør støtte op om Folk & Sikkerhed, og han vil fortsætte med at videresende
invitationer, såfremt kredsene er enige heri. Der var ingen indvendinger mod dette
 Der er fortsat dialog med hoffet omkring Kronprinsens mulige æresmedlemsskab.
Seneste nyt er, at vi kan forvente en snarlig positiv skriftlig besked.
 Formanden har videresendt oplysning om muligheden for at se filmen ”Massakren
i Dvor” og deltage i den efterfølgende debat, og han har deltaget som FOUAT
repræsentant i Forsvarsministeriets stormøde om veteranindsatsen i Danmark.
 Formanden orienterede herefter om status for FOUAT 125 års jubilæum her i 2016.
Jubilæumsfesten vil blive holdt på Kastellet torsdag den 8. december sammen med
Københavns Kreds, som holder Stiftelsesfest denne dag. Selve jubilæumsdagen er
fredag den 9. december 2016. Der er udsendt invitation til FOUAT Protektor, og der
er kommet svar tilbage om, at aftalen er plottet ind i HKH Prins Henriks kalender.
Der foreligger dog intet tilsagn som sådan. Forsvarsministeren, Forsvarschefen og
Chefen for Hjemmeværnet, formanden for HOD, formanden for HPRD,
Kommandanten i Kastellet og Chefen for Driftsområde Kastellet vil blive inviteret til
efteråret. Alle medlemmer af FOUAT er meget velkomne til at deltage i
jubilæumsfesten som selvbetalere.
 Hans Vedholm fra Sydjyske Kreds foreslog, at jubilæumsarrangementet blev afholdt
midt på dagen af hensyn til deltagernes alder og da mange er tilrejsende.
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 Formandsskabet tog forslaget til efterretning og vil overveje dette. (Af referenten:
Formandsskabet har efterfølgende besluttet, at jubilæumsfesten den 8. december
vil blive afholdt som et frokostarrangement).
Arbejdet med jubilæumsskriftet løber planmæssigt. Kredsformændene har
fået tilsendt det første udkast. Der er næstformanden OB Erling Flebbe, der trækker
læsset og han har fået støtte fra KN Palle Christiansen fra Fyns Kreds. FOAUT har modtaget
10.000 kr. til trykning af jubilæumsskriftet fra MJ von Zeilaus legat. Ansøgninger til
Kulturministeriet, Tuborgfonden, A.P.Møllers Fond og Johannes Fogs Fond er alle blevet
mødt med et afslag. Svar på ansøgninger til Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond og
Værnsfælles Forsvarskommando afventes. Formanden efterspurgte forslag til andre
fonde som kunne tænkes at ville støtte formålet. Der var forslag om at søge støtte hos
virksomheder, der sælger materiel til forsvaret, f.eks. Terma, Albani og Danfoss.
Formandskabet vil arbejde videre med disse forslag. Formanden fremlagde derefter nogle
modeller for finansieringen, hvis det ikke lykkedes at få fondsstøtte til hele
trykningsudgiften. En mindre egenbetaling fra de medlemmer, der ønsket et eksemplar
af jubilæumsskriftet, indgik i en af modellerne.
Næstformanden redegjorde derefter for arbejdet med jubilæumsskriftet og nogle af de
udfordringer, der har været forbundet med dette. Næstformanden efterlyste yderligere
informationer og ikke mindst billeder – helst ældre billeder – som kan indgå i skriftet og
bad om at få tilsendt bemærkninger, forslag osv.
Hans Jürgen Jürgensen fra Midt- og Vestsjællandske Kreds mente, at
tidsskriftet i den nuværende udgave primært indeholder en beskrivelse af folk, som ingen
kender. Hans kreds vil høre om det, der er sket hos dem selv.
Formanden gjorde opmærksom på, at næstformanden har været relativt
alene om at skrive. Han har gjort en kæmpe indsats, ikke mindst, da den redaktionskomité
som blev drøftet på sidste års repræsentantskabsmøde ikke blev til noget. Derfor mangler
der også bidrag fra flere af de andre kredse.
KN Palle Christiansen fra Fyns Kreds udtrykte skuffelse over, at det omfattende
bidrag Fyns Kredsen har leveret ikke var kommet med. Dette blev dog tilbagevist af
næstformanden, som havde medtaget størstedelen af Fyns Kredsens bidrag – dog ikke i
samlet form.
Ole von Holck fra Sydjyske Kreds opfordrede til, at man brugte hjemmesiden,
så folk selv kunne skrive jubilæumsskriftet ud. Der skal selvfølge trykkes nogle få
eksemplarer, som kan udleveres til protektor m.fl. Han mente, at FOUAT skulle nøjes med
at bruge de penge, der modtages i form af fondsstøtte. Sydjyske Kreds er ikke interesseret
i at skulle bede medlemmerne om at købe jubilæumsskriftet.
Franz Strehle fra Nordjyske Kreds gav udtryk for, at hans kreds ønskede et
festskrift som beskrev fortiden, så han var meget tilfreds med det foreliggende udkast og
udtrykte stor respekt for det arbejde, som der er lagt i det.
Hans Vedholm udtrykte også sin anerkendelse for en indsats, der er lagt i
opgaven og havde forståelse for, at når man vælger en kronologisk tilgang, er det godt
med anekdoter. Han lovede, at Sydjyske Kreds ville komme med et bidrag.
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Formanden opfordrede til, at kredsene sendte næstformanden supplerende
bidrag inden 1. juli. Derefter vil der blive lavet en ny udgave af jubilæumsskriftet, som vil
blive udsendt 1. august. Denne udgave vil ligge tæt på det endelige resultat. Den
nuværende struktur vil blive anvendt. I tilknytning til den bog, der kommer, vil kredse, der
ønsker at have mere med, kunne få et tillæg lagt på hjemmesiden på undersiderne ”Nyt
fra Kredsene.
Keld Meier Olsen fra Københavns Kreds mente, at kredsen vil kunne sælge 50
eksemplarer af et jubilæumsskrift, hvis det bliver løsningen.
Formanden afsluttede sin beretning med at fortælle, at formandskabet i flere
omgange har været i dialog med Kulturministeriet vedr. en høring om lovforslag om
ændring af arkivloven (visse restaurationsvirksomheders, foreningers og virksomheders
anvendelse af kongekronen). Der er i detaljer redegjort for FOUAT anvendelse af
kongekronen i vores logo lige siden 1891. Det bliver spændende at se, hvad udfaldet
bliver.
Derefter gik man over til kredsformændenes beretninger.
I Nordjyske Kreds har der været gennemført to rejser, kransenedlæggelser og
bowling. Kredsen har ikke mulighed for at gennemføre skydninger.
Fyns Kreds har gennemført en forårstur til Pansermuseet, fire skydninger i
august måned, en efterårstur til Langelandsfortet og Valdemar Slot samt en julefrokost
med stor tilslutning.
Sydjyske Kreds har afholdt to arrangementer: Et besøg hos den danske
menighed i Sydslesvig og A.P. Møller skolen samt et besøg hos Danfoss. Af økonomiske
årsager vil kredsen ophøre med at trykke og udsende MEDDELELSER til medlemmer, der
ikke har computer, men kun udsende kredsens egne meddelelser. Hans Vedholm takkede
Fyns Kreds for tilbuddet om at deltage i deres skydninger – også selv om ingen af syd-jyske
kreds medlemmer har benyttet sig af tilbuddet.
Midt- og Vestsjællands Kreds havde holdt generalforsamling med 22
deltagere, heraf fire nye. Der var glæde over at have fået kredsens ”dåbsattest” – et skrift
fra 1. november 1973, hvor Midt- og Vestsjællandske Kreds blev oprettet. SWOT
analysespørgsmålene var udsendt til medlemmerne, men kun meget få havde en mening
om dette og dem, der havde, var mest negative. OL Tonni Schumann er blevet indvalgt i
bestyrelsen, og det er planen, at han skal afløse den nuværende kredsformand Hans
Jürgen Jürgensen næste år. Kredsen er godt tilfreds og godt kørende.
Midtjyske Kreds har nydt godt af Nordjyskes Kreds gæstfrihed. De har bl.a.
deltaget i et spændende besøg ved Terma. Kredsens økonomi er nu så dårlig, at den ikke
kan dække gebyret ved at have en bankkonto.
Købehavns Kreds har gennemført en ekskursion til Mosede Fort,
Klipfiskefrokosten, samt Stiftelsesfesten med kransenedlæggelse ved det Internationale
Monument. FOUAT optræder nu på Kastellets hjemmeside over foreninger, der
nedlægger krans ved Monumentet. Der har været afholdt ni skydedage med
gennemsnitligt 11 skytter samt otte foredrag. Andre kredse har mulighed for at få adgang
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til et foredrag af major David Christopher Johnson om hans oplevelser under
Vietnamkrigen, som er optaget på video. 5
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen,
hvilket ikke var tilfældet.
Skydeudvalgsformand Gregers Djørup og formanden forestod derefter
overrækkelsen af præmier til årets bedste skytter.

Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen modtager på vegne Erik Olsen, Midt- og Vestsjællandske Kreds.
kaptajn Troels-Smiths mindepokal

Der har været afholdt skydninger i 3 kredse. Årets resultat er meget snævert, hhv. 1027,
1024, 1014 point. Det samlede pointtal er på 3065 mod sidste års 3002.
 OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfaldt Gert Riber Schultz fra Fyns Kreds.
 KN Buchs’ mindeskål blev tildelt Birger Hoff fra Københavns Kreds.
 KN Troels-Smiths mindepokal gik til Erik Olsen fra Midt- og Vestsjællandske Kreds.
 MJ Ulrichsens pokal tilfaldt Leif Mosegaard fra Fyns Kreds.
 Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal gik i år til Fyns Kreds.
3. Foreningens virke i det kommende år.
Formanden meddelte, at det kommende år vil være præget af den fortsatte
kamp for at være relevant for vores nuværende og fremtidige medlemmer. Yderligere
drøftelser vil finde sted under dagsordenen pkt. 8.
Herudover er der aktiviteterne omkring vores jubilæum, både jubilæumsskriftet og
jubilæumsfesten. Formanden opfordrede til, at mange vil støtte op omkring selve
jubilæumsfesten, selvom det ikke bliver som i de gode gamle dage med ægtefæller og
dans.
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4. FOUAT hjemmeside.
FOUAT webredaktør MJ J. H. Nielsen orienterede om hjemmesidens aktører
og disses rettigheder. Han oplyste, at kredsene kan indstille medlemmer til redaktør- og
forfatter-roller. Medlemmer registrerer sig selv for tildeling af abonnentrolle. Da der ofte
er uønskede ”gæster” på hjemmesiden, er der indlagt et program, som sorterer ” ikke
velkomne” gæster fra. FOUAT hjemmeside har dagligt 100-120 rigtige besøgende.
Der er ikke så mange indlæg og artikler endnu. Webredaktøren gennemgik
retningslinjerne for, hvordan man lægger indlæg op, herunder videoer. Webredaktøren
vil gerne være behjælpelig.
Der er i årets løb modtaget 13 tilmeldinger af nye medlemmer via
hjemmesiden. ”Medlem til medlem” faciliteten vil fortsætte.
Ole von Holck Sydjyske Kreds, som har udskrevet MEDDELELSER til de af
kredsens medlemmer, som ikke har computer anbefaler, at MEDDELELSER indledes med
kredsenes kommende aktiviteter. Det vil være en hjælp for bl.a. Sydjyske Kreds.
(Af referenten: Redaktøren vil kontakte Ole von Holck mhp. drøftelse af dette).
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om budget
for 2016.
Forretningsføreren fremlagde FOUAT regnskab for 2015, som blev godkendt.
Forretningsføreren fremlagde derefter foreningens budget for 2016, som blev
taget til efterretning.
6. Fastsættelse af bidrag til foreningen samt betaling for medlemsbladet.
Formanden beskrev behovet for et fortsat bidrag fra kredsene og foreslog, at
dette for 2017 fortsat skal udgøre 30 kr. pr. medlem med medlemstallet pr. 1. januar 2017
som udgangspunkt. Bidraget skal jf. vedtægterne betales senest 1. juli, men gerne før.
For så vidt angår betaling for MEDDELELSER i trykt udgave er
produktionsomkostningerne steget, hvorfor det vil være nødvendigt at sætte prisen op til
30 kr. pr. eksemplar og dermed et årsabonnement på 180 kr.
Begge forslag blev vedtaget.
7. Valg af:
a. En revisor
Formandskabet forslog genvalg af Ove Møller Kristensen fra Købehavns Kreds, som blev
valgt.
b. En revisorsuppleant
Formandskabet foreslog Erik Dreyer-Andersen fra Købehavns Kreds, som blev valgt.
8. Behandling af forslag fra formandskabet.
a. Midtjyske Kreds sættes i bero.
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Formanden slog fast, at med to medlemmer er man nu nået den kritiske
masse, så man må erkende, at der ikke er basis for at opretholde en Midtjysk Kreds. I
stedet for at nedlægge kredsen foreslog formanden, at Midtjysk Kreds stilles i bero.
SES, formanden for Midtjyske Kreds redegjorde for kredsens vanskeligheder
med at rekruttere medlemmer, idet der er bl.a. er en seniorklub på Flyvestation Karup,
der gennemfører de samme aktiviteter som FOAUT Midtjyske Kreds. SES gav derfor
formanden ret. Midtjyske Kreds har tidligere været nedlagt og har i denne omgang
eksisteret i 10 år. Der har været et strålende samarbejde med Nordjyske Kreds siden genoprettelsen, og de nuværende medlemmer af Midtjyske Kreds vil derfor blive overført til
Nordjyske Kreds.
Repræsentantskabet valgte at følge formandens indstilling om, at Midtjyske
Kreds sættes i bero.
Sydjyske Kreds tilbød, at Midtjyske Kreds medlemmer også kan modtage
Sydjyske Kreds program, som de er velkomne til at deltage i.
b. FOUAT og fremtiden – SWOT- og strategiproces.
Formanden redegjorde for baggrunden for strategiprocessen og valget af
SWOT som analyseværkstøj. Han takkede for de bemærkninger, han havde modtaget på
det udspil, der var blevet udsendt i november 2015.
Derefter gennemgik formanden styrker, svagheder, muligheder og trusler i det
tilsendte udspil og de heraf udledte satsningsområder, og der var en drøftelse heraf.
Satsningsområde 1.: Medlemstilgang til FOUAT.
”Foreningens overlevelse er betinget af, at der løbende er tilgang af nye
medlemmer, herunder at det er muligt at hverve egnede bestyrelsesmedlemmer til
fremme af foreningens formål”.
Ole von Holck fra Sydjyske Kreds foreslog, at tjenstgørende officerer kan
optages som juniormedlemmer af FOUAT. Juniormedlemmer er kontingentfri, har ikke
stemmeret og er ikke valgbare.
Hans Vedholm fra Sydjyske Kreds mente, at nye medlemmer ofte skaffes via
personlige relationer. Man havde haft en forhåbning om, at det ville være muligt fra
centralt hold at få oplysninger om officerer, der står foran pension. Formanden oplyste,
at han uden held havde forsøgt at få oversigter over afgåede officerer fra Forsvarets
Personeltjeneste. Han havde også skrevet til alle forsvarets Niveau III chefer.
Poul Boye Larsen fra Nordjyske Kreds takkede for oplægget og foreslog, at alle
de små forsvarsrelaterede foreninger slår sig sammen, for ellers dør de.
Ove Møller Kristensen fra Københavns Kreds slog fast, at officerer i forsvaret
mangler kendskab til FOUAT.
Jørgen H. Nielsen fra Københavns Kreds forslog, at man reklamerer for FOUAT
ved Åbent Hus arrangementer og lign.
Erik Dreyer-Andersen Købehavns Kreds foreslog, at FOUAT stiller op på
Forsvarets Pensionistkursus og ikke kun udleverer en folder.
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Formanden foreslog, at hver kreds fastsætter et måltal for, hvor mange nye
medlemmer kredsen skal hverve i det kommende år. Det kan overvejes, om der skal være
incitamenter til de medlemmer/de kredse, der skaffer nye medlemmer.
Der syntes at være en generel opbakning til formandens forslag.
Satsningsområde 2.: Udbredelse af kendskabet til FOUAT:
”Kendskab til FOUAT er en vigtig forudsætning for mulighederne for at
tiltrække nye medlemmer. I en bredere sammenhæng er kendskabet også en
forudsætning for etablering af samvirke med andre foreninger/organisationer med
henblik på at udbyde attraktive aktiviteter”.
Det blev foreslået, at kredsene opsøger lokale tjenestesteder, deltager i
arrangementer og osv., hvor der kan reklameres for FOUAT.
Formanden opfordrede hver kreds til at lave en plan for, hvor mange
tjenestesteder mv., man vil opsøge.
Satsningsområde 3.: Aktiviteterne i FOUAT
”Realiseringen af FOUAT formål står og falder med den oplevede kvalitet af
FOUAT aktiviteter. Arten og omfanget af aktiviteterne fastlægges i de enkelte kredse, hvor
ambition og niveau bør afspejle, at disse forhold er bestemmende for mulighederne for
at hverve nye medlemmer og fastholde bestående”.
Formanden slog fast, at det er vigtigt, at der sker noget interessant ude i
kredsene.
Franz Strehle fra Nordjyske Kreds takkede for oplægget. Han havde selv for tre
år siden foreslået, at man inviterede tjenstgørende personel ind i foreningen.
Kjeld Frimuth fra Fyns Kreds mente, at det er med aktiviteterne, at vi skal
starte.
Formanden afsluttede drøftelserne med at meddele, at han på næste års
repræsentantskabsmøde vil anmode hver kreds om at orientere om deres bestræbelser
og resultater inden for de tre satsningsområder.
9. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.
Der var ikke indkommet forslag fra kredsbestyrelserne.
10. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.
Formanden foreslog, at næste repræsentantskabsmøde afholdes onsdag den
5. april 2017 i Odense. Fyns Kredsen erklærede sig villig til også at være værter i 2017.
Ole Holck foreslog, at man overvejede at anvende Soldaterhjemmene til
arrangementerne.
11. Eventuelt.
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Dirigenten takkede for relativ god ro og orden. Formanden takkede
dirigenten samt Fyns kredsen for godt værtsskab

Om reklame for FOUAT…
Under repræsentantskabsmødet i Odense i april var der, som det er nævnt
andet sted her i dette nummer af MEDDELELSER, igen tale om, hvad man kunne gøre for
at øge tilgangen af nye medlemmer. Det med tilgangen af nye medlemmer er i
virkeligheden et vedvarende problem for FOUAT - og for så mange andre af de 100.000
foreninger, der findes i landet, for den sags skyld. Inden vi mødtes ved
repræsentantskabsmødet havde man fra Sydjysk Kreds fremsat et forslag, der gik på, at
FOUAT burde have en eller anden form for visitkort, som kunne deles ud, og som kunne
erindre eventuelt kommende medlemmer om, hvor man kunne kigge efter os.
Udfordringen blev taget op, og et visitkort blev produceret. Det retter sig mod
kommende medlemmer, og i landsledelsen tror vi, at de alle vil kunne håndtere moderne
medier, hvorfor indgangsværdien er FOUAT’s hjemmeside.
Det ser sådan ud:
Som det ses, er det forsynet med FOUAT
logo. Farvevalget symboliserer de tre
værn.
Enten
kan
det
interesserede, mulige nye
medlem orientere sig ved at
slå op på hjemmesiden eller
også kan vedkommende gøre
brug af QR-koden i det
nederste højre felt. Vi havde
ladet 500 visitkort fremstille og
bragte
dem
med
til
repræsentantskabsmødet. De fik
hurtigt ben at gå på. Og skulle man
ude i kredsene have behov for flere
visitkort, kan der meget nemt blive
anskaffet nogle flere. Slå på tråden
eller skriv en e-mail til mig, så kommer
de med posten.
Erling Flebbe
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Gamle numre af MEDDELELSER
I nogle af de seneste numre af MEDDELELSER har jeg efterlyst gamle numre af
samme blad. I forbindelse med repræsentantskabsmødet i Odense i april i år, fik jeg af
major Ole E. von Holck fra Sydjyske Kreds overdraget en hel samling af tidlige numre af
MEDDELELSER, hvilket jeg er meget taknemmelig for.
At bladet i sin tid overhovedet blev startet op må begrundes med, at det
organ, som FOUAT gennem mange år havde kunnet benytte sig af, nemlig ”Militært
Tidsskrift,” der blev udgivet af Det krigsvidenskabelige Selskab, gik hen og blev for dyrt for
medlemmerne. Man valgte det helt enkelt fra, og på den måde opstod der en
kommunikationsbrist mellem foreningen og dens medlemmer. Det må antages, at det
første nummer af MEDDELELSER så dagens lys 1. januar 1976. Men det er gætteri, som
indtil videre ikke har kunnet bekræftes eller dokumenteres.
Med den samling af blade, som von Holck overleverede, ligger foreningen for
nuværende inde med en komplet samling fra og med 1987 til i dag. Der er fortsat huller,
idet årgang 1978 og årgangene 1883 til og med 1985 mangler helt og aldeles. For 1976
mangler de første fem numre, idet det – som før nævnt – antages, at bladet blev udgivet
først på året. For 1977 mangler numrene for januar-februar, marts-april, juli-august og
november-december. For 1981 mangler maj-juni bladet og november-december. Og for
1982 ligger vi nu alene inde med september-oktober bladet, alle øvrige numre mangler.
Vi skal nok være meget heldige, hvis det skal lykkes os at stampe alle gamle
udgaver af MEDDELELSER op af jorden. Det er immervæk et kig tilbage i tiden til 1976,
altså for fyrre år siden plus en sjat, der skal gøres. Derfor har henvendelsen her vel mest
retning mod old-boys/girls gruppen af vores seniormedlemmer. Hvem ved, måske er vi
heldige, at en af jer finder en ”guldgrube?” Skulle det ske, beder jeg om at måtte få de
fremfundne numre tilsendt.
I løbet af sommeren og eftersommeren vil jeg affotografere alle de gamle
numre, jeg nu har i hænde. Med web-redaktør, Jørgen Houlberg Nielsens hjælp, vil de
efterfølgende pø om pø blive lagt op på FOUAT arkiv på hjemmesiden, så alle
interesserede kan læse dem dér. Når det er gjort, vil bladene blive overdraget til Det
Kongelige Bibliotek, hvor de vil blive taget vare på og vil kunne udlånes til og læses af alle
interesserede.
Erling Flebbe
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Folk & Sikkerhed
Årsmøde i Folk & Sikkerhed
Fredag den 29. april 2016 afholdt Folk & Sikkerhed (F&S) sit årsmøde i
Fredericia. I mødet deltog fra FOUAT formanden, generalmajor Jens Erik Frandsen,
næstformanden, oberst Erling Flebbe og redaktør, kaptajn Bjarne Skov Jensen.
Folk & Sikkerhed er en almennyttig landsdækkende organisation, der er
uafhængig af partipolitik, og som arbejder for en samtænkt robusthed i samfundet med
henblik på at skabe sikkerhed, frihed og tryghed for den enkelte.
Dette formål søges opnået gennem
• at igangsætte og støtte aktiviteter med henblik på at udbrede kendskabet til og formidle
en forståelse i befolkningen for den indsats, som udøves af forsvaret, beredskabet,
politiet, sundhedsområdet og øvrige sikkerhedsaktører,
• at fungere som kontaktpunkt med formidling og opbakning og administrativ,
økonomisk, kommunikativ og logistisk støtte til organisationens lokale og regionale
ildsjæle og græsrodsbevægelser,
• at støtte op om aktiviteter og engagementer, der vedrører samfundets beredskab samt
det personel, der udfører arbejdet, og deres pårørende,
• at agere som paraplyorganisation for alle sikkerhedsaktører og fungere som
kontaktpunkt med formidling af ekspertviden, så indsatsen samtænkes.

Oberstløjtnant(R) Peter Michael Andersen

I sin beretning fokuserede formanden, advokat, oberstløjtnant(R) Peter
Michael Andersen særligt på F&S’ deltagelse i den løbende debat om Forsvaret –
Forslagsforliget 2013-2017 – Indkøb af nye kampfly – Det kommende forsvarsforlig,
herunder F&S’ arbejde med en Alternativ Forsvarsrapport, samt om Aftalen om
Hjemmeværnet og Beredskabsforliget.
På mødet gav dekan ved Forsvarsakademiet Ole Kværnø et foredrag om
”Sikkerheden i Østersøregionen”, hvor han gennemgik Ruslands strategier og doktriner
og beskæftigede sig særligt med begrebet ”Hybridkrig”, som er en kombination af alle
militære og ikke-militære midler i en altomfattende indsats.
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Han omtalte Ruslands økonomiske vanskelige situation, den forstærkede
indsats på de russiske forsvarsreformer og Ruslands engagement i de igangværende
konflikter. NATO’s reaktioner og dilemmaer blev nævnt.
Ole Kværnøs budskab var klart: Russiske ledere respekterer kun styrke. Det er
baggrunden for, at de foretrækker at handle direkte med USA. EU opfatter man som svag
– og er nok blevet overrasket over, at sanktionerne har kunnet videreføres.
Der er behov for at gentænke nedrustnings- og våbenkontrol samt
tillidsskabende foranstaltninger med henblik på at skabe større forudsigelighed og
transparens. Russerne vil bare helst gøre det på deres betingelser. Der er derfor behov for
en ny dobbeltbeslutning:
 NATO vedtager en forpligtende erklæring om at alle lande bruger 4 % af BNP på
forsvaret (som Rusland).
 Indtil der foreligger en ny konventionel våbenkontrolaftale og evt. aftale om
strategiske atomvåben.
Bjarne Skov Jensen
Redaktør

Dekan Ole Kværnø

PS. F&S’ arbejde kan følges på hjemmesiden http://folkogsikkerhed.dk/, ligesom det er muligt at få
tilsendt organisationens blad ved henvendelse til kontakt@folkogsikkerhed.dk.

KØBENHAVNS KREDS
Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV.
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: Per K. Madsen,  4043 2361-  riemads@privat.dk
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Dødsfald
Kredsen har modtaget underretning om at
oberst Nils Ove Jensen
*13. november 1942 -  14. april 2016 er afgået ved døden.
N.O. Jensen, til dagligt kaldet N.O., havde en smuk
militær karriere bag sig. Han var artillerist først og fremmest, men
han kom til at beklæde flere forskellige stillinger inden for
Forsvaret, hvor det primære var ledelse, og han erhvervede derved
vigtige ledelsesmæssige kompetencer, som han bragte videre med
sig i sin pensionisttilværelse.
NO kom – som så mange andre før ham – i berøring med
FOUAT ved en ren tilfældighed. I den periode, hvor N.O. var chef for
Hærens Officersskole havde Københavns Kreds arrangeret en af de
årlige udflugter til Frederiksberg Slot. På den måde blev han blev
gjort opmærksom på foreningens eksistens. Som det meget aktive
menneske han var, plejede han i første omgang de interesser, han
brændte for, nemlig arbejdet med ledelse og at bibringe andre de
erfaringer, han havde erhvervet i den forbindelse. Hans omgang med FOUAT
Københavnskreds var derfor ganske moderat.
Æret være Nils Ove Jensens minde.

Kredsen har modtaget underretning om at
oberstløjtnant Preben de Fine Kühl
*1. august 1920 -  15. maj 2016 er afgået ved døden.
Preben Kühl sås ikke meget i kredsen de senere år. Det var besværligt for ham
at komme ind til København fra Hillerød. Og sandheden var, at det, der lå ham stærkest
på sinde, var at deltage i pistolskydningerne. I slutningen af 1980’erne og begyndelsen af
1990’erne var han at finde som deltager ved alle kredsens skydninger. Og at han tilmed
var en habil skytte fremgår af, at han år efter år var med på Københavnskredsens hold
hvad angår landspræmisskydningerne.
Æret være Preben de Fine Kühls minde.
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Foredragssæson 2016-II
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00. Stedet for
foredraget er i Gamle Varmecentral. Der vil være et efterfølgende traktement i
Hestestalden til en kuvertpris á kr. 150. Tilmelding bedes venligst foretaget på de
fremlagte tilmeldingslister eller til formanden i god tid og senest tirsdagen ugen forud
kl. 12:00. Garderoben forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden henholdsvis på
2. etage.
Det bemærkes, at alle yderdøre til Kastellets bygninger er aflåste efter
normal arbejdstids ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre Magasin
– skal ringe på ved porten på den til formålet opstillede dørklokke.
Københavnskredsen er tildelt lokaler til brug for foredragsaftenerne samt
Stiftelsesfesten 2016 på følgende datoer: Onsdag den 12. oktober og torsdag den 20.
oktober, samt torsdagene den 3. og 17. november. Bemærk at første foredrag er en
onsdag. Det er fordi foredragsholderen, general Knud Bartels, bor i Belgien og at
kredsen har fået ham til at foredrage en af de dage, hvor han i forvejen er til tjeneste
ved Forsvarsakademiet.
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

Siden sidst
Kære Læser.
Når du læser dette nummer af MEDDELELSER har vi gennemført årets
første foredragsaften (2.6.) om et meget vigtigt emne:
”Arven efter Mustafa Kemal Atatürk er i fare”.
Det blev pludselig højaktuelt ved meddelelsen i starten af maj om
premierminister Davutoglus tilbagetræden, forårsaget af uenighed med Præsident
Erdogan om ændringer i forfatningen, som vil øge præsidentens magt og åbne
mulighed for at genindføre den islamiske stat. Det er rigtig farligt – især med den
situation EU har bragt sig selv i.
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Den første skydeaften blev gennemført den 9.6. ”Kaptajn Troels-Smith” s
præmie for et resultat på 221 points blev på foredragsaftenen overrakt til Erik Olsen.
Vi ønsker til lykke.
Så nu er vi i gang, men det er sent. Meget sent. Tre måneder efter vores
generalforsamling. Det er jeg meget ked af. Vi kan simpelthen ikke være bekendt at gå
i tomgang hele foråret – efter at have gået i tomgang hele vinteren. Samlet set 7
måneder, hvor der ikke sker noget som helst. Det med vinteren har vi aftalt med
hinanden, men medlemmerne må kunne forvente, at der sker noget fra foreningens
side højst en måned efter generalforsamlingen – altså ca. 1. april. Der er mange
forklaringer, men ingen der rigtigt dur. Der har været tid nok til at planlægge og
tilrettelægge noget i februar.
Jeg vil lægge op til, at vores faste AKOS justeres, så der er et foredrag ca. 1.
april og et foredrag ca. 1. juni + sommerudflugt i juli - og igen to foredrag i
september/oktober. Skydningerne som vi plejer. Det vil give en bedre balance.

Læserservice
Forsvarsrelaterede emner i april og maj har bl.a. været hjemmeværnets
deltagelse i grænsebevogtningen. Det kan man mene om, hvad man nu vil, men det
er beskæmmende så dårligt pressen og mange politikere er informeret om de faktiske
muligheder for at bruge ”almindelig hjælp til samfundet” under fredsberedskab. Det
virker som om man tror, at man ”bare” kan befale hjemmeværnet til at løse diverse
opgaver, uden at det koster noget. Man forbiser, at hovedparten af hjemmeværnets
personel er ganske almindelige borgere med ganske almindeligt arbejde og et liv som
alle andre. Men de omtales flere steder som ”de ansatte i hjemmeværnet”.
Indsættelse af hjemmeværnet under det nuværende nationale beredskab sker – når
den er besluttet - på frivillig basis og er ikke gratis. Men godtgørelsen dækker kun
sjældent det indtægtstab, som den enkelte hjemmeværner har. Det kunne være
hensigtsmæssigt, om kommandomyndighederne forklarede det til offentligheden. JP
giver dog en fornuftig redegørelse for indsættelsen den 11.5. – men den læser
københavnerne jo ikke!
Et andet emne, som har fyldt meget i aviserne, er anskaffelse af nye
kampfly. Det kan man også mene om, hvad man vil. Men der har fra begyndelsen
været skrevet meget vrøvl om finansieringen, og det er jo desværre netop den del, der
optager folk.
Den 12. maj meldte regeringen så sit løsningsforslag ud: 27 stk. Joint Strike
Fighter. Det skal forhandles i den kommende tid og forhåbentlig føre til en fornuftig
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løsning og enighed om finansieringen. Af Ritzaus Bureau-artiklen som bl.a. bringes I
Sjællandske den 13. maj fremgår Forsvarsministeriets officielle information om
finansieringen af både anskaffelse og drift frem til udfasningen en gang i fremtiden.
Her er anskaffelse, betalingsafløb og drift i den grad blandet sammen, at almindelige
mennesker – som du og jeg – ikke har en chance for at overskue det. Det eneste, der
står tydeligt for mig, er at det er det øvrige (rest-)forsvar, som kommer til at betale for
det. At påstå at ”besparelser på rejseudgifter og brug af eksterne konsulenter” kan yde
et substantielt bidrag til besparelsen er direkte latterligt. Man forstår
personelorganisationernes bekymring. I et glimrende interview med forsvarsminister
Peter Christensen i ”Politiken” den 16. maj (”Det er en vital del af et lands forsvar, at
man kan hævde sit luftterritorium”) sætter ministeren tingene på plads. Svaret vil
ikke bringe glæde i de andre værn. Hvordan den knude skal løses må henstå til
indgåelsen af et nyt forsvarsforlig i 2017.
Det mest interessante og – måske – lovende er offentliggørelsen af ”granskeren”
ambassadør Peter Taksøe-Jensens Redegørelse den 2. maj. Den åbner da muligheder
for, at man fra politisk hold – hvis man vil – kan begynde på den rigtige fod. De seneste
25 år har rækkefølgen i overvejelserne været:
1. Hvor meget vil vi betale?
2. Hvad kan vi få for det? Ikke mere? Jamen så må vi nøjes med det? Der er jo
heller ikke ret farligt for tiden, vel?
3. Udhuling af bevillingen (og ammunitions- og reservedelslagre) hen ad vejen.
Nu kunne det måske gennemføres sådan her:
1. Hvad er truslen? Hvor meget kan vennerne (NATO m.fl.) dække?
2. Hvad skal vi bruge for at dække resten på en forsvarlig måde?
3. Hvad koster det?
4. Find pengene. Om nødvendigt ved skatteforhøjelser.
Link til rapporten:
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/aktuelle-emner/dansk-diplomati-og-forsvar-i-enbrydningstid/
Det følges op i JP den 10. maj med et citat af udenrigsminister Kristian
Jensen: ”Vi kan ikke regne med, at Clinton eller Trump vil være Europas vagthund”.
Ministerens konklusion er, at der skal afsættes flere penge til forsvaret – ud over
anskaffelsen af nye kampfly. Det er også nye toner. Men foreløbig er det snak.
Samme dag har Berlingske Tidende en vægtig artikel af Henrik
Breitenbauch og Kristian Søby Kristensen, Center for Militære Studier: ”Tre bud på en
styrket sikkerhedspolitik”. De kritiserer det politiske system for ikke at forholde sig
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rationelt til den sikkerhedspolitiske trussel, men bruge tid og energi på ligegyldige § 20
spørgsmål. Det skal de have tak for.
Endnu skarpere er Michael H. Clemmesen i Berl.Tid. den 17. maj med
artiklen: ”En militær krise truer i Østersøen”. Læs den. Han har desværre fuldstændig
ret. Det har han for det meste. Vesten gambler med sin egen sikkerhed ved ikke at tage
Vladimir Putin og hans Rusland alvorligt; man lægge op til en voldsom provokation i
form af den amerikansk ledede flåde- og flyøvelse, BALTOPS 2016, fra 3. – 18. juni i
Østersøen med omkring 35 skibe og 70 fly. Det bliver Putin nødt til at forholde sig til.
Vi er desværre ikke alene om, at have problemer. Hvis man tror, at vi kan
læne os op ad et stærkt Bundeswehr, som vi kunne indtil 1990, så tro om igen.
Bundeswehr – eller de smuler, der er tilbage af det – for slet ikke at tale om den totale
mangel på politisk opbakning til det – får vore problemer til at synes meget små. Se
Frankfurter Allgemeine Zeitung den 20. maj: ”Wann raffen wir uns endlich auf?”
(Hvornår tager vi os endelig sammen?). Artiklen, som er skræmmende, er skrevet af
oberst i.G. Wolf Poulet, som har en meget bred erfaringsbaggrund.
Midt i alle de sikkerheds- og forsvarspolitiske bekymringer er der da også
noget at more sig over: Læs JP Bagside den 3. maj: ”Bo Lidegaard udnævnt til pave!”
(afgående chefredaktør på Politiken, hvis du skulle være i tvivl). Kardinalerne citeres
for at argumentere sådan: ”Det gør ikke noget, at han ikke er katolik. Der findes bare
ikke nogen, der er mere frelst end ham.”

Sidste nyt:
Vores kreds´ historie er nu blevet færdigskrevet og lagt på nettet under
”Nyt fra Kredsene” (se henvisning på hjemmesiden). Den rummer en del overraskelser
– i hvert fald for forfatteren, men sikkert også for de fleste af medlemmerne. Læs den
og kommentér den gerne pr. e-mail til hjjurgensen@hotmail.com
Hans Jürgen Jürgensen
Oberstløjtnant


Skydningerne
Skydningerne er datobestemt, og skytterne kender dem. Også den meget
vigtige dato for præmieskydning og skydefrokost i Boeslunde (lørdag den 20. august).
En tradition som vi er meget glade for og som vi hæger om lige så længe, Anne og
Holger orker at lægge hus og arbejde til.
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Sommerudflugten
Udflugten er nu fastlagt og aftalt til søndag den 24. juli. Vi vil besøge
”Fæstningen” (Søbatteriet) i Korsør, som jo også rummer ”Overfartsmuseet”, hvor
man kan genopleve mange detaljer fra den gang, vi sejlede over bæltet. Ren nostalgi.
Derefter vil vi hygge os med en søndagsbuffet på Restaurant Laguna, (tidligere hed
den Lystbådehavnen, som der sikkert er nogle af jer, der kender). Foreningen betaler
for buffet og entré. I betaler selv for drikkevarerne. Notér det i kalenderen allerede nu.
Flere detaljer følger senere i en plakat.
Efterårets foredrag er ikke fastlagt endnu, men vi har skitsen til 4 foredrag
og tilsagn fra et par foredragsholdere, så mon ikke vi når 2- 3 foredrag i septemberoktober.


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

FOUAT FYN på forårsudflugt til Aarhus
Overvågning på havet - klares under jorden!
FOUAT FYN har igen været på en af sine populære udflugter, hvor vi blev
klogere på endnu et militærhistorisk tema. Denne gang ved at aflægge besøg hos
Forsvarets Operations Center, der har sine faciliteter i en bunker ved Marselisborgskoven, syd for Aarhus.
Fra 1961 og til 2014 benævntes det Søværnets Operative Kommando, SOK,
som mange af årene har haft sine aktiviteter i den selv samme bunker. Nu er mange af
de ansatte flyttet til en værnsfælles kommando i Karup. Det skal vi høre meget mere
om senere.
Når vi nu alligevel…
Ja, når vi nu alligevel havde kæmpet os ad motorvejen op i Jylland, så kunne
vi lige så godt samtidig svælge i gamle, civile minder ved at besøge Købstadsmuseet i
Den Gamle By i Aarhus. Det var planlagt til at foregå efter bunkersbesøget. Det var
derfor et alsidigt program, som var tømret sammen til de 26 deltagende
kredsmedlemmer og deres pårørende. Alle veloplagte og klar til at tilegne sig ny
militær viden, og gammel nostalgi. Blandt andet er året 1974 levendegjort i Den Gamle
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By, ved hjælp af en udvidet bydel. Et årstal, som alle udflugtens deltagere har minder
fra.
Ægte fynsk!
Da vi nu var i Østjylland igen, så valgte vi, traditionen tro, rastepladsen ved
Ejer Bavnehøj. Det var major Leif Mosegaard, som havde sørget for morgenmaden,
inklusive den importerede, fynske brunsviger.
Fugtig og snasket, altså sådan som den bør være. Trods formanden, major
Kjeld Frimuths ordre, så havde vejguderne netop dér en anarkistisk tilgang til
vejrmeldingen. Den var nemlig overskyet, blæsende, og småregn. Det fik vi dog rigeligt
kompensation for senere på turen. I form af højsommer i Århus.
Under spisningen fik kaptajn Leif Pedersen af formanden, overrakt en
vingave som tak for hans tid i FOUAT’s bestyrelse.
I øvrigt kunne vi næsten ikke få smidt paptallerkenerne ud, fordi kaptajn
Tommy Christensen sagde, at han samlede på det stel!

Brunsvigerhygge…

Ankomst til bunkeren
Klokken 10:30 brød solen igennem, netop på det tidspunkt, hvor vi ankom
til bunkeren i Aarhus. Alle 26 blev budt indenfor det høje hegn af kaptajnløjtnant
Daniel Christensen. Vi kom ind i ”forgemakkerne” til Forsvarets Operations Center. I
første omgang til faciliteterne, der ligger i jordniveau. Startende med
infomøde/briefing om stedet i den såkaldte ”Jægerhytte”.
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Briefing i ”Jægerhytten”

Kaptajnløjtnanten (herefter forkortet KL), bød os velkommen. Og vi
glædede os til at få oplevelser ”Down Under” skovens snart visne anemonetæppe.
”Her!” og ”Halløj!”
Reglerne krævede navneopråb, af sikkerhedsgrunde. Sjovt at høre de
medlemmer af FOUAT, som havde maritim baggrund, sige ”Halløj!”, de steder, hvor vi
hærfolk sagde ”Her!”, når vores navne blev råbt op. På ”Halløj!” - siden havde vi blandt
andre kaptajnløjtnant Torben Skotte Andreasen, og kaptajnløjtnant Lars Falkenberg.
Den gamle SOK-bunker
Det var således ikke SOK, vi skulle besøge. For i 2014 skete der nemlig det,
at Forsvarskommandoen blev ”nedlagt”. I stedet samledes de fælles kræfter i Karup
under navnet: ”Joint Operations Centre”. En værnsfælles myndighed, hvor Hærstaben,
Flyverstaben og Marinestaben arbejder under samme bunkerstag. Og så er det dér,
tingene sker. Men en del af Marinestaben er midlertidigt placeret her i Aarhus, i den
gamle SOK-bunker. Man er på vagt 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Opgaverne er
mange, f.eks. søredning, og alle øvrige maritime assistancer. Ja, alle dem, som SOK
varetog indtil 2014. Om 2-3 år flytter alle fra Aarhus med ”mand og mus” til den fælles
kommando i Karup.
Lyngby Radio følger med
Vi fik endvidere oplyst, at skibsradioen Lyngby Radio, har fået ny
arbejdsgiver, nemlig Forsvaret. Blandt venner bruges forkortelsen ”LYRA” om den. Den
nostalgiske skibsradio er i øjeblikket ved at flytte adresse til Aarhus, og senere flytter
Lyngby Radio med til det fælles domicil i Karup. KL kom med en kommentar i den
anledning: ”Til en meget større og meget grimmere bunker i Karup”. P.t. er der godt
100 ansatte i skoven i Aarhus.
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Mange opgaver
I Aarhus er paletten af opgaver stadig bred. Her kan nævnes styring af
havmiljø, VTS myndighederne ved Øresund og Storebælt, hjælp til Politi og Skat, samt
sejladssikkerhed og isbryderservice. Der styres meget herfra. Det er med andre ord et
gedigent assistancecenter med overbygning i Karupbunkeren.
Tjek på skibene
Vi blev præsenteret for nogle interessante plancher. Blandt andre om
positionering af samtlige skibe med en vægt på mere end 500 tons. Farvede cirkler
repræsenterede hvert eneste skib ved de danske kyster. Der var rigtigt mange prikker
omkring havnene og farvandene i øvrigt.

Skibenes trafikmønster
Skibenes trafikmønster-kort var også meget interessant at se. For eks.
norden om Bornholm. Hvis skibene ikke er professionelle i deres styring til at følge
hovedskibsruten og ”glemmer” at bøje af i tide, så tonser de ind i Bornholmerkysten.
KL tilføjede, at på grund af Forsvarets Operations Centers proaktive indsats, er ingen
skibe kommet på afveje de sidste 4-5 år. Det er i hvert fald en af de vigtigste årsager til
denne succes.
Holder øje med olieudslip
Aalbæk Bugt ved Skagen er også et opmærksomhedspunkt. Det er det sted,
hvor mange handelsskibe bunkrer (får fyldt brændstof på). Forsvaret holder især et
vågent øje med, om der sker olieudslip der, eksempelvis fra olieslanger. Kontrollerne
udføres ofte af de sejlende enheder af Diana Klassen samt af helikoptere. Alle facetter
kan manøvreres ved for eks. søredning til handelsskibe og fritidssejlere med flere.
August er en travl måned
Badeulykker er der en del af om sommeren, men især i august, fordi tyske
turister kæntrer i deres lejede både, mens de er på ferie i Danmark. Der er ikke altid
lighedspunkter mellem en alpesø i Bayern og Vesterhavet i stormvejr!
Anråbsregime?
Kaptajn Torben Justesen ville gerne have defineret opgavepunktet
”anråbsregime”. Et sært ord. Ja, det er for at understrege overfor skibe, der sejler ind
i danske farvande, at de skal følge de internationale konventioner til søs.
”Down Under”
Efter en kort hvilepause gjorde vi os klar til at gå ned i operationsbunkeren
under jorden. Gennem lange bunkersgange og gennem tykke ståldøre kom vi der ned.
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Mange militære og andre gæster fra ind- og udland har besøgt bunkeren. Det vidner
de mange våbenskjolde i gangen om. Faktisk kunne vi hernede næsten fornemme
ekkoet af den kolde krig, ja, sågar 2. Verdenskrig, hvor tyskerne anvendte denne
bunker til at styre sit luftforsvar fra.
Til gavn for sikkerheden
Snart befandt vi os i hjertet af Forsvarets Operations Center. Det er
rummæssigt fordelt i to forskudte niveauer/plateauer. Vi stod på øverste plateau. På
nederste plateau sad tavse militærfolk, dybt koncentrerede om deres skærme. Der er
tre afdelinger eller celler: A: En styrecelle. B: Farvandsovervågning. C: Den civile
skibstrafik. Uret på væggen viser ZULU-tid. 2 timer foran Greenwich Mean Time. Altså
når klokken er 10.04 i London, så er den 12.04 hos os. På en monitor ses et stort livebillede af Aarhus Havn. Måske får det bunkersfolkene til at føle, at de befinder sig
”udendørs”.
Vores formand, major Kjeld Frimuth, takkede KL for en god breefing. I
Forsvarets Operations Center udføres opgaverne efter mottoet: ”Vi indsætter
Forsvarets enheder til gavn for Danmarks sikkerhed.”
Vi forlod Aarhus-bunkeren. Næste mål på vores udflugt var noget af et
temaskift.
Så blev det frokost
Bevæbnede med frokostkurve og andet behageligt tilbehør bevægede
selskabet sig ind i Den Gamle By. Målet var frokosthuset ”Madkassen”, hvor vi under
højt humør holdt fællesspisning.

Fra Den Gamle By i Aarhus

- 24 -

Vores ungdom på museum
Herefter var der ”fri manøvre” et par timer. Vi fik blandt andet vores
minder og fantasi til at danne en tidsbro tilbage til året 1974. Her kunne vi se ting og
miljøer fra vores egen ungdom.
Mange FOUAT folk samledes til sidst i Traktørstedet ”Simonsens Have”.
Kaffe og ”Oldemors-lagkage” var en populær bestilling - inspireret af major Aaskov,
som afgav den første ordre til servitricen.
Alle var enige om, at det igen var en fantastisk udflugt, som vi havde været
på.
Palle Christiansen
Kaptajn


Fyns Militærhistoriske Museum åbner ca. 1. juli i ny version
Panserstål er blikfang!
Vi har en god nyhed til alle venner af militærhistorie. Tirsdag den 17. maj
ankom en 30 tons tung M10 panserjager til Dannebrogsgade i Odense. Med det eneste
formål at skabe opmærksomhed omkring det ”nye” og opgraderede Fyns
Militærhistoriske Museum i det centrale Odense.
Siden 2002 har Odense Kasernes militærhistoriske samling haft domicil på
Kragsbjerggården i det sydøstlige Odense. Her blev indrettet et flot militærmuseum på
et 390 m2 areal, fordelt på mange små rum. Desværre opsagde Odense Kommune
lejemålet i Kragsbjerggården i 2014 med virkning fra udgangen af 2015.
Skal vi gå helt tilbage til starten, så etablerede kaptajn O.V. Pedersen i 1983
Fynske Livregiments Historiske Samling på loftet af Vinterkasernen i Odense.
Nu større og flottere
I år opgraderes samlingen til et egentligt museum, og til juli står et større,
og flottere museum klar. 500 m2 er til rådighed. Formanden for museet, major
Johannes Lollesgaard: ”Jeg håber og tror på, at vi åbner den 1. juli 2016. Plus-minus 14
dage”.
Centralt i Odense
Det ”nye” museum i Dannebrogsgade, ligger særdeles centralt. Kun et
håndgranatkast fra Odense Banegårdscenter og DSB’s jernbanemuseum. Ikke fordi,
der skal kastes med håndgranater, men kun for at du skal få en idé om, hvor centralt
museet ligger!
Glæd jer!
Foreningen bag museet, Fyns Militærhistoriske Museum, knokler i
øjeblikket for at gøre museet færdigt. Bestyrelsen og frivillige hjælpere er i gang. Du
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kan glæde dig til mange oplevelser. Uniformer, våben, historiske dokumenter, bøger,
afdeling fra besættelsestiden, og en masse fra de mange udenlandske missioner.
Naturligvis er der tænkt på oplevelser for hele familien.
Godt blikfang
Tænk, at have ”verdens bedste” museumsnyhed, og at der ikke er nogen,
som ved det! Det har vi sandeligt gjort noget ved, siger major Leif Mosegaard, som er
projektleder for eventen, som fandt sted tirsdag den 17. maj. Museet har nemlig fået
et godt blikfang. Som tidligere nævnt, en M10 panserjager, der nu er opstillet ved
indgangen til museet. Med samt sin 76,2 mm kanon. Man kan sige, at dette
panserkøretøj ankom med anstand til Odense. Nu står køretøjet med sine 30 tons,
solidt plantet i den odenseanske muld.

Major Leif Mosegaard foran nyerhvervelsen

Hun er en ”skønhed”
Forvandlet fra forhutlet jernskrot, der stod på øvelsesterrænet i
Sønderborg, er hun nu forvandlet til en sandblæst og nymalet panserjager. Kaptajn
O.V. Pedersen er daglig leder af museet samt rundviser, anvendte udtrykket ”en
skønhed” om den.
Historisk køretøj
M10 panserjageren har skam en stolt historie bag sig. Den var bl.a. med
ved landsætningen i Normandiet på D-dagen, den 6. juni 1944 for amerikanerne, og
den var også med general Patton i Ardennerslaget senere i krigen. M10 er et særdeles
manøvredygtigt køretøj, som blev et mareridt for de tyske kampvognsbesætninger.
I årene 1953-54 kom den til Danmark i forbindelse med våbenhjælp. I alt
48 styk. Udfaset i 1980’erne, hvor den tjente i det danske territorialforsvar, blandt
andet med base på Højstrup-anlægget.
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Robust trækkraft
En række firmaer, offentlige institutioner med flere har støttet projekt
”Blikfang”. Og en særlig robust og effektiv bistand blev ydet af Hjemmeværnsdistrikt
Fyn. De havde nemlig leveret en pansret mandskabsvogn model G3 til at bakse
panserjageren ned fra blokvognen. Ved rattet sad Jan Hjordt fra
hjemmeværnsdistriktet. Det gik hurtigt og effektivt. Og på plads kom den foran museet
i Dannebrogsgade. En kran fra firmaet Poul Schou A/S fik den sat på sit fundament.

Det var en tung opgave…

Nu venter vi alle på indvielsen af det ”nye” militærmuseum. Og det bliver
ikke svært at finde. Kig efter den ”smukke” panserjager bag ved Odense
Banegårdscenter. Dette er et godt tip til alle landets FOUAT-kredse, når de skal
planlægge udflugter.
Palle Christiansen
Kaptajn

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 Knud Fabricius, Skramsøvej 8, Skramsømølle, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8636 3007 – Mail: skovsilv@gmail.com – Foreningskonto: Reg.nr.: 9570 Konto: 0011854036

Lidt fra kredsbestyrelsen
Kredsens nye kasserer er løbet ind i et problem med manglende
kontingent-indbetalinger, som næsten har taget modet fra ham. Således foranlediget
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gentages opfordringen fra MEDDELELSER nr. 207 om at indbetale årets kontingent, kr.
150 pr. medlem, til kredsens konto: Reg.nr. 9570 Kontonr. 0011854036

Kredsstyrelsen har taget et initiativ med to formål:
At fremme hvervningen af nye medlemmer, og at skabe et kontaktnet på
tjenestestederne
Vi har besluttet at optage junior-medlemmer i kredsen, således:
- Fast tjenstgørende officerer og befalingsmænd kan med kredsstyrelsens
samtykke i hvert enkelt tilfælde optages som junior-medlemmer i Sydjyske Kreds
på følgende betingelser:
- Junior-medlemmer betaler ikke kontingent.
- Junior-medlemmer kan deltage i kredsens generalforsamlinger, men er ikke
valgbare og har ikke stemmeret.
- Junior-medlemmer (med ledsager) kan deltage i kredsens arrangementer, men
skal – hvis pågældende arrangement støttes med kontingentmidler - betale fuld
kostpris.
- Junior-medlemmer kan kun deltage i andre kredses arrangementer efter
indhentet tilladelse fra pågældende kredsstyrelse.
Denne beslutning vil blive foreslået til godkendelse ved kredsens næste ordinære
generalforsamling.

Siden sidst
11. maj 2016 Besøg i Christiansfeld

Brønden på kirkepladsen
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10 medlemmer og 6 af vore damer fulgte indbydelsen til nok engang at
opleve Christiansfeld under kyndig og veloplagt vejledning af vort medlem, major
Lorenz Asmussen.
Siden vi var der sidst, er Brødremenighedens gamle og velplejede by blevet
valgt til UNESCO’s Verdens-kulturarv. Det skete i en konkurrence mellem 29 byer med
Brødremenighed/Herrnhutere/Moravian Church, fordelt over den halve verden, og
det skete gennem besvarelse af 35 spørgsmål, hvor Christiansfeld opnåede det største
antal ”rigtige.”

Gudsageren

Der er altså tale om et verdensmesterskab, og vores besøg ikke en gemen
turistrundvisning, men en lejlighed til at gå i dybden med en række af de meget
specielle traditioner, Brødremenigheden holder i live.
Stor tak til Lorenz Asmussen!

Kommende arrangementer
Tønder-borgeren, brigadegeneral J.B. Nielsen har - efter kredsstyrelsens
anmodning - udformet råskitse til et formidabelt besøg i Tønder og marsken der
omkring, hvor han selv vil virke som guide.
Planlægningen pågår men foreløbig har kredsstyrelsen sat sig på datoen
onsdag den 28. september 2016, som alle bedes notere sig.
Råskitsen omfatter:
- 29 -

Besøg i Slotfeldladen – Schackenborg (udefra) – Møgeltønder Kirke – Frokost i
Cafeteriet ved Højer Sluse – Fremskudt dige og Gammeldige – Dronningestenen i
nederste venstre hjørne af Danmark – Kort spadseretur i Tønder eller besøg på
Zeppelin museet – Sort Sol.
Det skal bemærkes, at programpunktet ”Sort Sol” er ganske afhængigt af stærenes
planer – der er en vis sandsynlighed, men ingen garanti for at der bliver noget at kigge
efter på den valgte dato.
Kredsstyrelsen er opmærksom på, at så meget kan vore ældste
medlemmer og damer ikke overkomme, hvorfor vi arbejder med en fleksibel plan, hvor
der kan vælges et eller flere moduler: Et formiddagsmodul, frokost, et
eftermiddagsmodul og et Sort-Sol-modul.
Endvidere vil vi ud fra et ønske fra et par medlemmer se på mulighederne
for kro-overnatning før og/eller efter Tønder besøget. Nærmere tilgår pr. mail eller
brev.

NORDJYSKE KREDS
Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Bonnesensgade 1, 2. 3. 9000 Aalborg
 9815 6510 - : mogens.danielsen@youseepost.dk

Medaljer på Honnørkajen.
Støvler og sko var nypudsede og medaljer og andet "sildesalat " var
placeret snorlige på uniformerne på de mange rækker af soldater og veteraner, der var
opstillet på Honnørkajen i Aalborg torsdag den 12. maj 2016 ved uddeling af en
ny medalje til ca. 210 af Forsvarets veteraner.
Det var et imponerende og farvestrålende syn på havnefronten i Aalborg,
hvor 1.200 soldater fra Trænregimentet havde taget opstilling for at deltage i den
officielle ceremoni og medaljeoverrækkelse, der blev overværet af flere hundrede
tilskuere foruden naturligvis pårørende til soldaterne.
Forsvaret har således indstiftet en ny medalje for internationale tjeneste,
og medaljen benævnes "Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948 – 2009”.
Baggrunden er kort fortalt, at man vil anerkende den indsats, der har fundet sted i
konflikt- og katastrofeområder rundt om i verden i den omtalte periode. Medaljen
tildeles både militært og civilt personel, der har ydet en international indsats for
Danmark. Indsatsområderne har for eks. været Cypern, det tidligere Jugoslavien,
Afghanistan og Irak.

- 30 -

Ca. 30.000 soldater og veteraner på landsplan er berettigede til at modtage
medaljen. Ca. 27.000 har valgt at modtage den med posten. De resterende ca. 3.000
har ønsket at få den overrakt i forbindelse med ceremoni og parade.
Trænregimentet havde valgt dagen til medaljeoverrækkelse og parade, og
benyttede samtidig anledningen til at markere årsdagen for regimentets oprettelse.
Regimentet blev oprettet den 10. maj 1997 som en sammenlægning af Hærens
Logistikskole og det daværende Trænregiment.
Regimentschef og garnisonskommandant oberst Jess Møller Nielsen, holdt
velkomsttalen og forestod selv overrækkelse af medaljerne. Efter den ceremonielle del
marcherede de mange veteraner og soldater gennem Aalborgs gader med Nordkraft
som mål, hvor der efterfølgende var reception for medaljemodtagerne og deres
pårørende foruden en række indbudte gæster.
FOUAT Nordjyske Kreds deltog med fane sammen med øvrige
soldaterforeninger.
Mogens Danielsen
Major


Valdemarsdag
Traditionen tro afholder Danmarks-Samfundet, Aalborg Kreds
Valdemarsdagsarrangement på Gammel Torv, Aalborg onsdag den 15. juni 2016.
Nærmere vil tilgå, når programmet herfor foreligger.

Nyttige links
FOUAT: http://wp.fouat.dk/
Forsvarsministeriet: http://www.fmn.dk/Pages/default.aspx
Forsvaret: http://www2.forsvaret.dk/kontakt/Pages/kontakt-sider.aspx
NATO: http://www.nato.int/
Krigeren: http://krigeren.dk
Det Krigsvidenskabelige Selskab: https://krigsvidenskab.dk/
Det Udenrigspolitiske Selskab: http://udenrigs.dk/
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 209 (September-oktober 2016)
MEDDELELSER Nr. 210 (November-december 2016)
MEDDELELSER Nr. 211 (Januar-februar 2017)
MEDDELELSER Nr. 212 (Marts-april 2017)

DEADLINE

UDSENDELSE

010816
011016
011216
010217

150816
151016
151216
150217

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte.

Hvad
Skydning
Valdemarsdag
Udflugt
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Sensommertur
Udflugt
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Stiftelsesfest - jubilæum
Julefrokost

Hvem

Hvor

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

Høvelte Kaserne
Gammel Torv, Aalborg
Korsør
Skallebøllecentret
Skallebøllecentret
Skallebøllecentret
Skallebøllecentret
Højstrup
Tønder m.m.
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet
Dannevirke

Redaktionen afsluttet den 5. juni 2016
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Hvornår
090616 – 09:00
150616 240716 090816 – 16:00
160816 – 16:00
230816 – 16:00
300816 – 16:00
080916 280916 121016 – 19:00
201016 – 19:00
031116 – 19:00
171116 – 19:00
081216
091216 – 13:00

