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REPRÆSENTANTSKABSMØDE
REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
ONSDAG DEN 5. APRIL 2017 KL. 10:00 I ODENSE
Formanden bød velkommen til FOUAT årlige repræsentantskabsmøde og
takkede Fynskredsen for igen at ville tage sig af den praktiske del af arrangementet.
Mødet blev indledt med en præsentationsrunde.
Valg af dirigent.
Formandskabet foreslog, at Ove Møller Kristensen fra
Københavnskredsen 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. Dirigenten nævnte, at der i dagsordenen ville komme
et nyt pkt. 5e: ”Valg af ny skydeudvalgsformand”.
1. 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: Major Jens Strange-Møller.
• Sydjyske Kreds: Pastor Ib Wolfhagen, major Henning Schwegler Poulsen,
kaptajn Roman Josef Pazdecki, major Toxen Worm, oberstløjtnant O.P.
Christensen og Oberstløjtnant Bent Olaf Fabricius.
• Fyns Kreds: Major Ole Krüger.
• Midt- og Vestsjællandske Kreds: Major Hans Erik Andersen, oberstløjtnant
Svend C. Volden og kaptajnløjtnant Steen Burrild.
• Københavns Kreds: Oberst Nils Ove Jensen, oberstløjtnant Preben Kühl,
løjtnant Christian Frederik Guldager Hansen og major Ole Basbøll.
Formanden indledte herefter den egentlige beretning med at adressere
tre kredsformandsposter. I Midt- og Vestsjællandskredsen er Hans Jürgen Jürgensen
blevet afløst af Tonni Schumann. Formanden udtrykte stor tak til Hans Jürgen
Jürgensen for hans mangeårige virke i kredsen og foreningen. Herudover bød
formanden Tonni Schumann velkommen.
I Fyns Kredsen har der også været formandsskifte. Formanden takkede
den afgåede formand, Kjeld Frimuth Hansen, for hans store indsats gennem årene
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og blandt andet for alle de værtskaber, han havde stået for her på Højstrup.
Formanden bød derefter Leif Mosegaard velkommen som ny formand for Fyns
Kredsen. Formanden udtrykte håb om, at Leif fik en god lang periode som formand
til glæde for kredsen og FOUAT generelt.
Formanden havde bemærket, at Franz Strehle – formand for Nordjyske
Kreds – kun var forlænget med 1 år. Formanden udtrykte håb om, at der i det
kommende år kunne findes en løsning på den fremtidige formandssituation.
Formanden takkede herefter Annemette Ruth for hendes to år som
FOUAT forretningsfører. Personlige forhold havde medført, at Annemette Ruth
måtte trække sig fra funktionen. Formanden takkede herefter Erik Dreyer-Andersen
for ved begyndelsen af året at have trådt til som fg. forretningsfører.
Formanden orienterede herefter om FOAUT medlemsstatus: Pr. 4. april
2017 er der 30 medlemmer i Nordjyske Kreds, 48 i Sydjyske Kreds heraf 4
juniormedlemmer, 49 i Fynske Kreds, 51 i Midt- og Vestsjællandske Kreds og 148 i
Københavns Kreds heraf 2 juniormedlemmer, i alt 326 medlemmer, fire flere end
samme tid sidste år, og det betyder med de 15 afdøde, at vi i alt har fået 19 nye
medlemmer siden sidste års generalforsamling, heraf 6 juniormedlemmer.
Formanden udtrykte tilfredshed med denne lille medlemsfremgang. Formanden
roste Ole v. Holcks gode forslag på sidste års møde om juniormedlemmer –
medlemmer, som er tjenestegørende, men kontingentfrie og uden
stemmeberettigelse - som nu er oppe og køre i både Sydjyske- og Københavns Kreds.
Ligeledes takkede formanden for Oles idé med visitkort, som er blevet brugt flittigt.
Formanden takkede herefter FOUAT webredaktør - Jørgen Houlberg Nielsen - for et
meget fint arbejde med hjemmesiden, og hvorpå vi har helt op til 180 unikke hit pr.
dag. Formanden udtrykte også stor anerkendelse af de fine videoer fra
jubilæumsfesten, som FOUAT redaktør – Bjarne Skov Jensen - har stået for, og som
ligger fint på hjemmesiden. Bjarne blev ligeledes takket for hans store arbejde som
redaktør af ”MEDDELELSER”.
Formanden nævnte, at landsledelsen efter årsskiftet har fået de tre
værnschefer og chefen for Hjemmeværnet til på et af deres respektive CH–møder at
udlevere FOUAT jubilæumsskrift med et indstukket hyrdebrev fra formanden til
samtlige niveau III chefer inden for de fire myndigheder. Et tiltag som vil medvirke til
at udbrede kendskabet til FOUAT og dermed til at skabe grundlag for den fortsatte
hvervning af medlemmer.
Det hører herunder også med, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen i
efteråret blev æresmedlem af FOUAT, og at landsledelsen i januar fik foretræde i
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Frederik VIII’s palæ og kunne aflevere et eksemplar af vores jubilæumsskrift til
Kronprinsen med samt en reversnål. Det var en rigtig god seance.
Tilsvarende har landsledelsen en aftale med vores protektor om også her
at komme i audiens for at fortælle om foreningen – desværre blev det planlagte
besøg i marts udskudt pga. dødsfaldet i Berleburg.
Formanden nævnte, at der er i 2016 brugt en del ressourcer på FOUAT
125 års jubilæum. Det er fantastisk, at FOUAT har været levende i 125 år, og
naturligvis skulle dette fejres.
Der er særligt to forhold, der fortjener omtale i den forbindelse, dels
udarbejdelsen af jubilæumsskriftet og dels selve gennemførelsen af
jubilæumsmiddagen.
For så vidt angår udarbejdelsen af jubilæumsskriftet takkede formanden
alle for de input, der er afleveret til Erling Flebbe, og formanden takkede endnu
engang Erling for det meget store og dygtige arbejde, han i den forbindelse har
udført. Det var formandens opfattelse, at alle kan være rigtig stolte af dette bidrag
til vores fælles forståelse af foreningens historie. Formanden udtrykte glæde over,
at det er lykkedes at kunne give alle vore nuværende medlemmer et eksemplar,
ligesom også de fire værnschefer og alle deres NIV III CH har fået et eksemplar. Dette
har kun kunnet lade sig gøre gennem tre donationer på henholdsvis kr. 10.000,
10.000 og 5.000 fra von Zeilaus Fond, Drost Fonden og Værnsfælles FKO. Formanden
takkede for disse donationer.
Selve jubilæumsdagen blev fejret med festmiddag på Kastellet.
Arrangementet startede med kranselægning ved Monumentet over Danmarks
internationale indsats efter 1948. Herefter var der festmiddag. Der er lagt to videoer
på hjemmesiden omhandlende kranselægningen og formandens festtale. Der var
knap 50 til middagen og det var en festlig og god måde at fejre jubilæet på.
Som det blev drøftet på sidste års møde, er FOUAT stadig medlem af Folk
& Sikkerhed (F&S). Formandskabet har deltaget i F&S årsmøde i Fredericia og i deres
sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg, hvor bl.a. F&S alternative
forsvarskommissions anbefalinger blev fremlagt. FOUAT har givet bidrag til dette
kommissionsarbejde. Derudover har formandskabet deltaget i F&S
nytårsgudstjeneste sammen med en del fra Københavns Kreds. I den forbindelse
nævnte formanden, at han som hidtil vil fortsætte med at sende invitationer til F&S
aktiviteter videre til kredsene.
Afslutningsvis nævnte formanden, at det er positivt, at FOUAT efter i flere
omgange at have været i dialog med Kulturministeriet, nu definitivt har fået tilladelse
til at anvende kongekronen i vores logo.
Dette afsluttede formandens beretning. a. Kredsformændenes beretning
fra kredsene.
I ”MEDDELELSER” nr. 213 er kredsenes aktiviteter nøje beskrevet.
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Midt- og Vestsjællands Kreds meddelte, at kredsen er i god gænge. Der
har været fem skydebanedage og 20 – 25 arrangementer. Formanden for kredsen
nævnte, at man fortsat vil prøve at ”fange” nye medlemmer.
Fra Sydjyske Kreds blev det nævnt, at der var gennemført to gode
arrangementer. Den 11. maj besøgte kredsen Christiansfeld, udnævnt af UNESCO til
verdensarv. Den 28. september besøgte kredsen Møgeltønder, Schackenborg,
digerne ved Højer og det fremskudte dige.
Fra Nordjyske Kreds blev det fortalt, at der havde været en del aktiviteter,
som kredsen havde afholdt/deltaget i, men desværre med begrænset deltagelse af
medlemmerne. Dog havde kredsen deltaget i de traditionelle årlige aktiviteter:
Militær Nytårsgudstjeneste, kranselægning på Almen Kirkegaard den 9. april,
mindehøjtidelighed i Lundby Krat 6. maj, Valdemarsdag 15. juni, og National Flagdag
den 5. september, samt kranselægning ved Aalestrup Kirke den 30. november.
Endvidere har der været en forårsudflugt til Skallerup Klit (tidligere flygtningelejr) og
Børglum Kloster, todages tur til Frederikshavn og Skagen og besøg ved Flådestation
Frederikshavn.
Fra Fyns Kreds blev det fortalt, at kredsens arrangementer kører efter en
fast skabelon. Forårsturen gik til bunkeren i Marselisskoven ved Århus. Efterfølgende
hyggetur i Købstadmuseet i Den Gamle By. Sensommerturen gik til Varde.
Information om Efterretningscentret og Hærens Sergentskole. Afslutningsvis fik vi
præsenteret miniflyet ”PUMA”, der også har en afdeling på Varde kaserne. På vejen
hjem så man kæmpeskulpturerne ved Sædding Strand, Esbjerg. En fantastisk tur!
Årets skydninger gik ikke så godt, idet Fyns Kredsen ikke vandt en eneste præmie.
Året sluttede med en julefrokost på Dannevirke. Denne gang fejrede man FOUAT’s
125 års jubilæum, med sækkepibemusik og hyggeligt samvær. Jubilæumsbogen blev
udleveret til medlemmerne.
Fra Københavns Kredsen blev det fortalt, at det havde været et godt år.
Der var afholdt 8 foredrag med gode foredragsholdere. Der havde i snit været 42
medlemmer til hvert foredrag. En foredragsaften blev altid afsluttet med
smørrebrød og øl og snaps. Der blev afholdt klipfiskfrokost med 35 deltagere. Som
sædvanligt med sjove indlæg. En god sommerudflugt til Livgardens historiske
samling med efterfølgende frokost i Gardens spisesal. Der blev afholdt en rigtig god
stiftelsesfest den 8. december 2016. Der har i alt været 9 skydebanedage med i snit
13 skytter pr. dag. Der er i alt 23 forskellige personer, der skyder. Formanden for
kredsen afsluttede med at nævne, at medlemssituationen er god.
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til
formandens beretning, hvilket ikke var tilfældet. Repræsentantskabet gav
beretningen et bifald.
2. FORENINGENS VIRKE I DET KOMMENDE ÅR.
Punktet gennemføres under pkt. 6.
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3. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB TIL GODKENDELSE.
Den fg. forretningsfører fremlagde FOUAT regnskab for 2016, som blev
godkendt.
4. FREMLÆGGELSE AF FORSLAG TIL BUDGET FOR 2017 TIL ORIENTERING.
FASTSÆTTELSE AF BIDRAG TIL FORENINGEN, HERUNDER BETALING FOR
MEDLEMSBLADET.
Den fg. forretningsfører fremlagde FOUAT’s budget for 2017. Budgettet
blev taget til efterretning. Den fg. forretningsfører meddelte, at bidraget for 2018
fortsat vil udgøre kr. 30 pr. medlem med medlemstallet pr. 1 januar 2018 som
udgangspunkt. Bidraget skal jf. vedtægterne betales senest 1. juli, men gerne før. For
så vidt angår betaling for ”MEDDELELSER” i trykt udgave er prisen fortsat kr. 30 pr.
eksemplar og dermed et årsabonnement på kr. 180.
5. VALG AF:
a. Formand – på valg i 2018
b. Revisor – på valg i 2018
c. En revisorsuppleant – Formandskabet foreslår Annemette Ruth fra
Københavns Kreds. Annemette Ruth blev valgt med applaus.
d. Udpegning af forretningsfører – Formandskabet foreslår Erik DreyerAndersen fra Københavns Kreds. Erik Dreyer-Andersen blev udpeget
med applaus.

FOUAT’s forretningsfører, orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen

e. Valg af ny skydeudvalgsformand.
Gregers Djørup har siddet 16 år som formand for skydeudvalget og har
ønsket at træde tilbage. P.K. Madsen fra Københavns Kreds har tilbudt
at afløse Gregers som formand. P.K. Madsen blev valgt med applaus.
P.K. Madsen overtager officielt embedet 1. januar 2018.
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Formanden takkede Gregers for de mange år formand for skydeudvalget.
Repræsentantskabet applauderede Gregers.

Aftrædende og tiltrædende skydeudvalgsformand
Major Gregers Djørup
Kaptajn Per Kristian Madsen

6. BEHANDLING AF FORSLAG FRA FORMANDSSKABET.
a. Medlemssituationen, herunder hvervning jf. den indsats, der ifølge
repræsentantskabsmødet i 2016 skulle foretages af de enkelte kredse.
Formanden indledte med at gentage, at vi samlet set er lidt flere
medlemmer end sidste år. Det er positivt. Hvad kan denne fremgang skyldes? Hvad
er der gjort i kredsene?
Formanden nævnte, at der reklameret mange steder for FOUAT.
Formanden for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark deltog som gæst i
jubilæumsfesten 8. december 2016 på Kastellet. Det har længe været planlagt, at der
skulle komme en artikel om FOUAT i Hjemmeværnsbladet. Herudover vil
Formandskabet tage kontakt til Beredskabsstyrelsen (BRS) på Folk & Sikkerheds
årsmøde 28. april 2017, således at officerer fra BRS får (bedre) kendskab til FOUAT.
Ole v. Holck (Sydjyske Kreds) fortalte om baggrunden for
juniormedlemmer i Kredsen. Sydjyske Kreds har på deres generalforsamling truffet
en beslutning om juniormedlemskab. Dette er bragt i MEDDELELSER” nr. 213.
Erling Flebbe (Københavns Kreds) nævnte, at det på længere sigt måske
er muligt at genoprette Midtjyske Kreds. Det kunne give medlemsfremgang. Erling
Flebbe nævnte videre, at muligheden for at optage juniormedlemmer blev vedtaget
på generalforsamlingen i februar 2017. Københavns Kreds har nu to
juniormedlemmer.
Hans Vedholm (Sydjyske Kreds) understregede vigtigheden af
juniormedlemskaber.
Leif Mosegaard (Fyns Kreds) nævnte mulighed for prøvemedlemskab.
Det kunne være hustruer, partnere, naboer m. fl. Prøvemedlemskab skulle være
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gratis i et år. Repræsentantskabet besluttede, at kredsene ikke skulle betale bidrag
til landskassen for prøvemedlemmer.
b. Opvask efter 125 års Stiftelsesfest på landsplan m.v.
Formanden indledte punktet med at stille et par spørgsmål: Kunne
formandskabet have gjort det anderledes/bedre? Er jubilæet fejret lokalt? Er der
allerede nu ideer til, hvordan næste jubilæum skal rundes? Formanden udtrykte
umiddelbart tilfredshed med den måde hvorpå jubilæet var blevet fejret - altså
decentralt.
Fyns Kreds nævnte, at det er i FOUAT’s ånd, at det blev holdt decentralt.
Fyns Kreds udtrykte stor ros til jubilæumsskriftet, men var dog lidt ked af, at det ikke
havde været muligt at læse korrektur. Der var enkelte fejl i skriftet.
Dirigenten bemærkede, at det fortsat er muligt at sende rettelser til
Erling Flebbe, således at masterudgaven kan blive opdateret.
Ole v. Holck nævnte, at Sydjyske Kreds fylder 100 år i 2021.
FROKOST
Skydeudvalgsformand Gregers Djørup og formanden forestod
overrækkelsen af præmier til årets bedste skytter. Der har været afholdt skydninger
i 3 kredse. Årets resultat er København 1088, Fyn 1026 og Midt- og Vestsjælland 992
point. Det samlede pointtal er på 3106 mod sidste års 3065.

Formanden og Gregers Djørup gør klar til præmieoverrækkelsen

• Oberst Folmer Pedersens ærespræmie tilfaldt Birger Hoff fra Københavns
Kreds med 226 point.
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• Kaptajn Buchs mindeskål blev tildelt Erik Olsen fra Midt- og Vestsjællands
Kreds med 219 point.
• Kaptajn Troels-Smiths mindepokal gik til Erling Flebbe fra Københavns Kreds
med 219 point.
• Major Ulrichsens pokal tilfaldt Arne Hansen fra Københavns Kreds med 218
point.
• Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal gik i år til Københavns Kreds med 1088
point.
c. Drøftelse af, hvorledes man behandler foreningens historiske materialer og
henlæggelser af disse.
Det var FOUAT’s næstformand, Erling Flebbe, der fremlagde dette pkt.
Han gav udtryk for, at FOUAT bør have lidt bedre fokus på arkivmaterialer. I
forbindelse med udarbejdelsen af foreningens 125 års jubilæumsskrift, kunne det
konstateres, at foreningens første 25 år var meget fint dækket ind. Der erindredes
her om, at foreningens stifter, der samtidigt var forretningsfører på landsplan, havde
været meget omhyggelig med at nedfælde alt af relevans omkring foreningens virke.
Disse materialer findes som håndskrevne folioark i FOUAT’s arkiv i Hovedvagten i
Kastellet. Foreningens forretningsfører nr. 2 var også særdeles flittig med at føre bog
over, hvad der hændte i foreningen. Men da han afgik i 1955 blev linjen brudt.
Perioden frem til midten af 1970’erne er der reelt intet af værdi at hente i skrevne
kilder. Fra og med 1987, hvor MEDDELELSER kom ind i faste rammer og hvor
foreningen reelt har bevarede kopier af dette blad i ubrudt række, ses der at være
rimelig god historisk dækning. Der findes rigtignok bevarede udgaver af
MEDDELELSER allerede fra 1976, men der er adskillige ”huller i hækken.”
Næstformanden antager, at der i kredsene nedfældes mere end det, der afsløres i
MEDDELELSER. Den slags vil – set gennem historiske briller – være af værdi at få lagt
på arkiv.
På den baggrund blev det besluttet, at der på næste års dagsorden skal
være et pkt. med flg. ordlyd: Hvorledes håndterer FOUAT arkivmateriale?
Keld Meier Olsen (Københavns Kreds) orienterede om en forening han
var medlem af. I denne forening afleveres arkivmateriale til Rigsarkivet.
Repræsentantskabet støttede i høj grad denne mulighed.
Ole V. Holck (Sydjyske Kreds) understregede vigtigheden af, at
”Meddelelser” indeholder en stor del af historien.
Hans Vedholm (Sydjyske Kreds) spurgte til muligheden for at gemme
materialer på hjemmesiden.
Formanden afsluttede punktet med at konkludere, at der ikke skulle
tages beslutning på dette møde. Emnet tages op næste år. Erling Flebbe blev bedt
om at tænke specielt over emnet.
d. Fremtidige satsningsområder.
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Formanden indledte dette pkt. med at fastslå, at det altid vil være et
satsningsområde at udbrede kendskabet til FOUAT og således hverve nye
medlemmer. ”Vi skal ikke hvile på laurbærrene, men hele tiden have fokus på dette.
Det fremgår af vores vedtægter bl.a., at det er et mål for foreningen at
vedligeholde kontakt og kendskab til Forsvaret. Når jeg ser på de sidste par års
aktiviteter i de respektive kredse har en del aktiviteter rettet sig mod historiske
forhold, men arbejdet i kredsene har også haft fokus på aktuelle og fremtidige
forhold. Jeg mener således, at vi allerede lever op til vores formål på dette område,
men er der en mulighed for at forøge denne indsats for at belyse dansk forsvars
aktuelle situation og udfordringer? ”
Formanden stillede herefter det spørgsmål, om det ville være en god idé
at behandle det samme emne i alle kredse - ”årets emne”. For 17/18 kunne det være:
Trusselsbilledet/forsvarsforliget eller USA’s udenrigspolitik?
Er det at blande sig fra centralt hold for meget i kredsenes planlægning.
Eller er det en god idé, at alle beskæftiger sig med samme emne og dermed løfter
vidensniveauet inden for et specifikt område?
Sydjyske Kreds sagde umiddelbart nej til dette. Ole v. Holck (Sydjyske
Kreds) fortalte, at kredsen havde anmodet Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) om
at afholde et foredrag om cyberwarfare. FE havde afslået p.g.a. manglende
ressourcer. Ole v. Holck mente ikke dette var acceptabelt og foreslog derfor, at
Formandskabet som satsningsområde opfordrer politikere og forsvarets ledelse til at
prioritere sådanne events.
Formanden noterede sig dette.
Erling Flebbe (Københavns Kreds) nævnte, at forsvarschefen havde holdt
foredrag i Københavns Kreds. Det ville derfor være oplagt at henvende sig til ham.
Erling Flebbe nævnte også, at han vil forelægge forsvarsministeren idéen, når han til
oktober holder foredrag i Københavns Kreds.
Bjarne Skov Jensen (FOUAT redaktør) nævnte den mulighed, at Fyn Kreds
kunne henvende sig til Syddansk Universitet, m.h.p. at få eksperter til at holde
foredrag.
Jørgen H. Nielsen (Københavns Kreds) nævnte, at såfremt man får et
afslag på en henvendelse, så kunne man spørge om vedkommende myndighed
kunne anbefale relevant litteratur, links m.v. hvoraf noget kunne lægges på
hjemmesiden.
e. Medlemskartotek.
Formanden nævnte, at formandskabet har overvejet, om vi gør
tilstrækkeligt ud af at sikre, at vi har relevante oplysninger om vore medlemmer.
Hver kreds fører efter egne principper liste over kredsens medlemmer og indberetter
periodevis oplysninger til FOUAT’s forretningsfører, bl.a. til brug for beregning af
bidrag til foreningen.
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Medlemslisterne indeholder normalt de helt basale personoplysninger
som fornavn, efternavn, gade/vej, postnummer, by og kreds samt for nogle kredse
tillige telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og militær grad.
Vi har ikke overblik over i hvilke udstrækning kredsene opbevarer
oplysninger om historikken om medlemmerne, dvs. bevarer oplysninger om
medlemmer, der påtager sig hverv i foreningen eller oversigter over medlemmer,
der er udtrådt af foreningen. I forbindelse med udarbejdelsen af vort jubilæumsskrift
har vi imidlertid konstateret, at det har været vanskeligt eller umuligt at fremskaffe
oplysninger om flere tidligere medlemmer, som vi gerne ville have omtalt i skriftet.
Det er vores opfattelse, at foreningen bør sikre sig, at vi har relevante
oplysninger om vore medlemmer både af hensyn til foreningen og af hensyn til det
indbyrdes personkendskab i kredsene. Vi vil derfor foreslå, at foreningen opretter en
database, som indeholder en række nærmere angivne oplysninger om
medlemmerne opstillet efter ensartede kriterier. Databasens drift forestås af
foreningens forretningsfører. Oplysninger om medlemmerne i de enkelte kredse
stilles til rådighed for kredsene, således at den enkelte kreds kan definere, hvilke
behov for udskrifter og øvrige oplysninger, kredsen måtte have.
Vi anser det for vigtigt, at oplysningerne opbevares under
sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold, således at kun de personer, der har et
tjenstligt behov herfor, har adgang til oplysningerne. Derudover skal den centrale
opbevaring sikre, at data ikke slettes eller bortkommer i forbindelse med
personskifte i foreningens eller kredsenes administrative forvaltning.
De oplysninger, vi mener, der er behov for fremgår af et skema, der delt
op i to dele:
▪ Obligatoriske oplysninger
▪ Valgfrie oplysninger.
De obligatoriske oplysninger udgør det minimum, vi som forening bør
have om alle vore medlemmer.
Vi er opmærksomme på, at nogle medlemmer muligvis ikke er indstillet
på at afgive oplysninger af den art, der er omhandlet i den valgfrie del, og dette skal
naturligvis respekteres. Det er imidlertid samtidigt vort synspunkt, at det kan være
værdifuldt for foreningen at have oplysninger af denne karakter, og vi tror, at de
fleste medlemmer ikke vil have forbehold heroverfor.
Såfremt repræsentantskabet kan tiltræde en ændring som anført, vil
forretningsføreren etablere en database, hvor oplysningerne vil blive indlagt i to
faser.
FASE 1.
Vi foreslår, at hver enkelt kreds beder sine medlemmer om at lægge de
obligatoriske oplysninger ind i indmeldelsesskemaet, som findes på foreningens
hjemmeside.
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Til de medlemmer, der ikke har adgang til internettet, udleveres et
skema, som de anmodes om at udfylde og aflevere til den lokale forretningsfører,
der enten herefter sørger for opdatering via hjemmesiden eller fremsender
materialet til foreningens forretningsfører.
FASE 2.
Når arbejdet med FASE 1. er afsluttet, foreslår vi, at et skema med de
frivillige oplysninger af kredsbestyrelserne pr. mail sendes til medlemmerne med
anmodning om at udfylde og returnere skemaet og returnere det til kredsens
forretningsfører, der videresender de modtagne skemaer til FOUAT’s
forretningsfører. Til de medlemmer, der ikke har adgang til internettet følges
proceduren oven for.
FOUAT’s redaktør Bjarne Skov Jensen viste herefter eksempler på
skemaer fra FASE 1 og FASE 2. Redaktøren beskrev også hvordan systemet tænktes
at kunne fungere, og gav eksempler på hvorledes kredsene kunne blive serviceret.
Der var herefter en debat om forslaget.
Fyns Kreds mente det var meget bureaukratisk, og spurgte om der var
problemer med persondataloven.
Redaktøren nævnte, at der ikke var problemer med persondataloven,
idet der ikke ville blive lagt data på internettet.
Sydjyske Kreds var af den opfattelse, at man kunne anmode
medlemmerne i ”MEDDELELSER” om data. Så kunne de, der ønskede dette give
oplysninger.
Nordjyske Kreds støttede generelt forslaget, og anbefalede at iværksætte
FASE 1 men vente med FASE 2.
Sydjyske Kreds spurgte om hvad landsledelsen skulle med alle disse
oplysninger. Det blev nævnt, at det kørte fint i kredsene.
Formanden nævnte, at det er uhensigtsmæssigt, at der registreres
forskelligt i kredsene.
Bo Madsen fra Københavns Kreds syntes generelt, at det var en god idé.
Han nævnte, at et billede var en rigtig god idé - især ved dødsfald.
Der udspandt sig herefter en længere drøftelse.
Formanden afsluttede punktet med at konkludere, at det er en ulempe,
at vi ikke har data til at vedligeholde det historiske materiale. Formanden foreslog,
at Formandskabet iværksætter FASE 1 snarest. På næste års
repræsentantskabsmøde vil formandskabet afrapportere om forløbet.
Repræsentantskabet besluttede, at formandskabet kunne arbejde videre
med iværksættelse af FASE 1.
7.BEHANDLING AF FORSLAG FRA KREDSBESTYRELSERNE.
Der var ikke indkommet forslag fra kredsbestyrelserne.
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8. FASTSÆTTELSE AF TID OG STED FOR NÆSTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE.
Formandskabet foreslog at næste repræsentantskabsmøde afholdes
onsdag den 11. april 2018 i Odense. Fyns Kredsen erklærede sig villig til også at være
værter i 2018.
9. EVENTUELT.
Hans Vedholm fra Sydjyske Kreds roste FOUAT hjemmeside.
Det blev foreslået, at lave navneskilte til fremtidige møder.
Dirigenten takkede for relativ god ro og orden. Formanden takkede
dirigenten for godt udført arbejde. Formanden takkede også Fyns kredsen for godt
værtskab.
Mødet blev endeligt afsluttet med en sang.
Referent:
Erik Dreyer-Andersen


Rettelser til jubilæumsskriftet i anledning af FOUAT 125-års jubilæum
På repræsentantskabsmødet i april i år blev der fra forskelligt hold nævnt,
at der var faktuelle fejl i jubilæumsskriftet. Det var de berørte personer naturligvis
kede af. Og undertegnede, som har ansvaret for skriftets udfærdigelse, vil naturligvis
råde bod på dette. Det er tanken at tage hånd om opgaven ved at udarbejde et
rettelsesblad, som så alle ihændehavere af jubilæumsskriftet efterfølgende kan få
overbragt.
Jeg beder derfor om, at alle, som har forslag til rettelser eller bidrag til en
senere udgave af jubilæumsskriftet, sender deres bidrag til mig. Det kan gøres på email, ved at skrive et brev eller ved at ringe til mig.
På forhånd tak.
Erling Flebbe

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

Dødsfald
Kredsen har modtaget underretning om, at
major Lars Gustav von Reirmark
 10. december 1937 –  4. april 2017
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er afgået ved døden.

Major Lars Gustav von Reirmark

Lars Gustav von Reirmark var en rigtig god ven af FOUAT’s Københavns
Kreds. Han frekventerede især de mange tilbud om foredrag og var levende
interesseret i foreningens virke. Han var altid rede med en god bemærkning. Og når
emner skulle debatteres, bidrog han altid med konstruktive forslag på sit klingende
norsk.
Lars Gustav var i sin tid major i den norske hær. Han deltog i flere
operationer i FN regi bl.a. i Congo, da provinsen Katanga forsøgte at løsrive sig. Han
var også i Biafra i slutningen af 1960’erne i egenskab af Røde Kors medarbejder.
Hjemme i Norge var han især aktiv for FN-veteraner.
I en bogudgivelse, som Reirmark stod for i 2011 nævnte han på omslaget,
at han var medlem af FOUAT, hvilket vidner om, at foreningen fyldte noget i hans
bevidsthed.
Gennem det seneste år har det af helbredsmæssige årsager været
vanskeligt for Lars Gustav at møde op til kredsens arrangementer.
Æret være Lars Gustav von Reirmarks minde.
Erling Flebbe

Dødsfald
Kredsen har modtaget underretning om, at
kommandør, kammerherre, Viggo Hansen
 8. august 1939 –  15. april 2017
er afgået ved døden.

- 15 -

Kommandør Viggo Hansen

Viggo Hansen nåede blot at være medlem af FOUAT’s Københavns Kreds
i et par år og fik derfor kun glæde af kredsens arrangementer et par enkelte gange.
Viggo Hansen havde en flot karriere bag sig som søofficer med slutstilling som
Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn. Han var et meget engageret
foreningsmenneske med formandskab for Søofficers-Foreningen og kasserer i
Eventyrernes Klub som nogle af de mere markante poster.
Viggo Hansen var kun kortvarigt syg inden han afgik ved døden.
Æret være Viggo Hansens minde.
Erling Flebbe


Skydning 2016
I løbet af for- og eftersommeren 2016 var 23 skytter fra Københavns
Kreds aktive på den korte pistolskydebane på Høvelte Kaserne.

Det stolte skydehold med præmien
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Skydningerne
blev
planlagt
og
tilrettelagt
af
kredsens
skydeudvalgsformand, kaptajn Per Kristian Madsen, mens selve skydningerne blev
afviklet under major Jørgen Dams kyndige ledelse. Det er altid godt med mange
skytter, for dermed opstår der mulighed for at danne et stærkt hold til FOUAT’s
landspræmieskydning. I hvert fald gav det solide fremmøde pote sidste år, hvilket
bevirkede, at kredsen kunne tilkæmpe sig Storstrøms Kreds vandrepokal for bedste
landsskydning.
Københavns Kreds vandt årets skydning med 1.088 points.
Skydninger efteråret 2017
Forårets sidste skydning afvikles den 1. juni. Så er der tid til sommerferie
indtil vi starter op med efterårets sidste skydninger som alle er på torsdage:
17. august – 31. august – 14. september og 28. september.
Efter skydningen den sidste skydedag samles skytterne til en selvbetalt
frokost og udlevering af præmier. Afslutningen afholdes på min private bopæl.
Per K. Madsen
Skydeudvalgsformand
Tlf. 4043 2361
e-mail: riemads@privat.dk


”Kammeratskabseftermiddag,” hvad er nu det?
Under generalforsamlingen i februar nævnte jeg, at jeg ville forsøge at
vække en tidligere aktivitet i Københavns Kreds til live. De faktiske forhold er, at man
i kredsen førhen gennem mange år dyrkede en aktivitet, som man kaldte
”Kammeratskabsaftener”. Der var tale om fastlagte aftener, hvor man mødtes nogle
timer i foreningens rammer til samvær under hyggelige og uforpligtende former. Før
i tiden holdt man på med kortspil og almindelig hyggeligt samvær. Aktiviteten
ebbede ud, måske var årsagen til at det skete fjernsynets indtog for alvor eller, at
man måtte forlade de lejede lokaler i Kejsergade og rykkede til Kastellet? Det er
naturligvis kun rene gætterier fra min side, men mine påstande kan ikke desto
mindre være tæt på sandheden.
En anden ting er, at jeg fra medlemmer i den mere aldersstegne ende af
medlemsskaren er blevet fortalt, at det der med at begive sig ud i trafikken når det
er mørkt, for nogens vedkommende opleves som noget ubekvemt, for nogle endda
ubehageligt. Min tanke var derfor, at binde an med begrebet
”Kammeratskabsaftener,” men lægge dem om eftermiddagen. På den måde vil alle
deltagere kunne komme til og fra mødet mens det er lyst.
Således foranlediget stævnede jeg kredsens medlemmer til første
”Kammeratskabseftermiddag” den 10. maj i Bataljestuen i Nordre Magasin i
Kastellet. Der var 8 der havde taget imod tilbuddet, og vi hyggede os i hinandens
selskab i to timer.
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For at få gang i snakken støvede jeg en gammel prøvet model af. Det var
fra en underholdningsudsendelse i fjernsynet, der gled over skærmen for år tilbage,
og som hed ”Så hatten passer.” Den gik på, at starten på enhver aktivitet udsprang
af et emne, der var skrevet på en lap papir, som var lagt i en hat. Samme model
brugte vi den 10. maj. De fremmødte lagde en seddel i hatten og de blev trukket op
én ad gangen. Vi kom vidt omkring idet emnerne bl.a. dækkede ”Hvad er det bedste
argument for at Danmark igen skal engagere sig i Afghanistan,” ”Samarbejde med
andre foreninger, der ligner FOUAT,” ” Hvordan skaffer vi flere medlemmer?” og
”Sammenhængskraften i samfundet.” Emnerne gav anledning til mange interessante
meningsudvekslinger, ligesom de gav anledning til nye og relevante spørgsmål samt
kommentarer.
Vi lavede en ”hot wash-up” til slut. Der var delte meninger om
aktivitetens relevans. Men konklusionen blev, at der som forsøg vil blive afviklet fire
af slagsen i årets løb. Den 10. maj var første forsøg og der kommer et til i juni, et sidst
i august og et i september. Når vi når frem dertil, vil det kunne afgøres, om den form
for aktivitet er værd at bygge videre på.
Til de af jer, som nu sidder og mener, at I også godt kunne tænke jer at få
hilst på andre medlemmer. At I også gerne ville have lejlighed til at komme til orde
omkring et relevant emne. Og at I kunne have lyst til at deltage i en god diskussion.
Til jer kan jeg kun sige, nu er chancen der. Det er aldrig for sent!
Det er gratis at deltage. Seancen er berammet til at vare to timer, altså
fra kl. 16:00–18:00. Stedet vil være i Kastellets Nordre Magasin i et af de små
mødelokaler. Der vil fremadrettet være plads til 16 medlemmer hver gang, der
kaldes til samling.
Erling Flebbe


At blive taget ved næsen.
I MEDDELELSER nr. 175 kan man læse referatet af det foredrag, som
medlemmer af Københavns Kreds overværede torsdag den 11. november 2010 om
aftenen. Medlemmerne var vidner til en helt fantastisk fortælling.
Foredragsholderen hed Hugo Plaun. Han berettede om tildragelser under 2.
verdenskrig, som han angiveligt havde deltaget i. Han havde, fortalte han, været
aktiv i det berømte britiske Special Air Service (SAS). Og det var hverken småting eller
artigheder, han diskede op med. Han pralede så det stod efter, han pralede også af,
af briterne havde tildelt ham Distinguished Service Order (DSO) for en strålende
indsats. Af Encyclopedia Brittannica fremgår, at efter 1943 gjaldt at ”The Order (DSO
red.) is generally given to officers in command, above the rank of Lieutenant-Colonel
and awards to ranks below this are usually for a high degree of gallantry just short of
deserving the Victoria Cross.” Så der blev ikke smurt for lidt på.
Nu viser det sig, at det hele er pure opspind, eller på jævnt dansk, han
fyldte os med løgn. Det var Weekendavisen, som den 4. maj 2017 publicerede en
afslørende artikel. I indlægget oplystes det, at den formastelige havde indrømmet,
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at han aldrig havde haft det fjerneste med SAS at skaffe. Tværtimod var han i sin tid
aktiv som håndlanger for Waffen SS. De aktiviteter blev han straffet for efter
besættelsen; dommen lød dengang på 1½ års fængsel. På én eller anden måde er
det lykkedes manden at holde informationerne skjulte. I hvert fald blev han en del år
efter besættelsen aktiv i Hjemmeværnet. Det må antages, at man dér ikke er faldet
over akter om hans dunkle fortid. Over for avisen har han oplyst, at han ikke agter at
undskylde det skuespil, han har optrådt med. Man kan da om Plaun påstå, at han
havde lært noget af et af hans forbilleder, Joseph Göbbels. Han holdt nemlig på, at
”Når man fortæller en stor løgn og gentager den tit nok, så vil folk til sidst tro på
den.” Plaun løj meget – og tit.
Jeg husker, at jeg undrede mig såre. Jeg forsøgte at finde Hugo Plaun i
rækken af de, der havde fået tildelt DSO, men forgæves. I februar 2011 havde
Københavns Kreds fornøjelsen af at høre et foredrag af museumsinspektør, ph.d.
Jakob Sørensen, der var ansat ved Frihedsmuseet. Han fortalte om ”Danskere i
allieret krigstjeneste 1939-45.” Jeg bad ham om hjælp til med at finde noget om
manden, men uden resultat. Jakob Sørensen sendte en e-mail til mig den 11. februar
2011 og anførte ”Jeg har ikke kunnet finde nogle oplysninger om Hugo Plaun nogen
steder…… han optræder ikke i Det Danske Råds rekrutteringskontors arkiv over
danskere i allieret krigstjeneste. Men dette arkiv er næppe fuldstændigt. Andre ved
jeg har forsøgt at finde ham rundt omkring, tilsvarende uden held. I Storbritannien
bliver tildelinger af medaljer og den slags kundgjort i London Gazette, men her er
ingen spor af ham… Men det kan jo være muligt, at han tjente under et andet navn
eller noget i den stil. Jeg vil meget nødig fremsætte nogen anklager eller så tvivl om
Hugo Plauns historie, blot vil jeg da i al fortrolighed anføre at det må siges at være
bemærkelsesværdigt, hvis han helt er forsvundet fra arkiverne hans høje
dekorationer taget i betragtning og ikke mindst hans rang og meritter i SAS i
øvrigt.” Sådan var vi nogle, der undrede os, men ikke længere.
Dengang kunne jeg ikke undlade at give udtryk for min skepsis
vedrørende sanddrueligheden omkring omhandlede persons meritter. Det vakte så
meget røre, at et af kredsens medlemmer ringede mig op og oplyste, at han opsagde
sit medlemskab. Vedkommende begrundede det med: ”Jeg kan ikke være medlem
af en forening, hvor man beklikker agtværdige borgere.” Ak ja.
Erling Flebbe


MIDT- OG VESTSJÆLLANDS KREDS
Formand: Oberstløjtnant Tonni Schumann, Ørnevænget 8, 4060 Kirke Såby
 5186 1820- : tonni.schumann@gmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde
 5814 0624 - : h.janns42@gmail.com
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Kære medlemmer
En lille opdatering på vores aktiviteter:
Besøg ved GHRVPK

GHRVPK logo

Den 30. maj besøgte en snes medlemmer Gardehusarregimentets
Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) i Kalbyris ved Næstved. John
Frandsen, bestyrelsesmedlem i GHRVPK, gav os en meget entusiastisk og oplysende
orientering om foreningens tilblivelse og dagligdagens genvordigheder, trængsler og
udfordringer. Foreningen er en af fire traditionsbærende foreninger, der arbejder
med at bevare og vedligeholde bælte- og hjulkøretøjer, der har været anvendt i
hæren. GHRVPK er medlem af Danske Hærhistoriske Museer og har til formål at
indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare militærhistorisk materiel, samt
formidle dets historie herunder specielt bælte-, hjul- og hestekøretøjer samt andre
effekter, der har været i brug ved Gardehusarregimentet, Sjællandske Livregiment
og Danske Livregiment. GHRVPK har ca. 450 betalende medlemmer (kontingent 250
kr./år) hvoraf ca. 100 er aktive. GHRVPK råder over ca. 80 køretøjer, hvoraf mere end
50 er operative. Foreningens virke sker i et snævert samarbejde med
Gardehusarregimentets Historiske Fond og med reference til Chefen for
Gardehusarregimentet.

”Staldene besigtiges” – John Frandsen (rød T-shirt) viser en M/24, der lige er blevet synet.
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Efter orienteringen var det tid til at ”besigtige staldene”. Der var god
aktivitet denne aften, da GHRVPK igen i år skal deltage i ”Åben Hede” i Oksbøl den
25. juni, hvor ikke færre end 60 af medlemmerne skal deltage med panser- og
hjulkøretøjer, herunder Leopard- og Centurionkampvogn, samt deres M/41kampvogn, hvis den bliver klar (transmissionen var ”stået af”). Desuden skal bl.a. to
Middeltung Morter-PMV’er også med til Oksbøl.

Nedbrudt M/41

Under rundvisningen blev der tid til at ”pille, rode og rage” ved
køretøjerne ligesom der blev udvekslet ”soldaterhistorier”. Der var også tid til en
snak med nogle af GHRVPK’s medlemmer, der var i fuld gang med at restaurere og
vedligeholde en del af vognparken. Yderlige oplysninger om GHRVPK kan fås via
deres hjemmeside: www.nyghrvpk.dk.

”Kampvognsværkstedet”
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Pistolskydning
En ny sæson er begyndt, hvor vi forhåbentlig kan gøre en bedre figur end
i 2016, hvor vi blev nr. 3 (ud af 3 deltagende kredse). Årets resultat blev København
1088, Fyn 1026 og Midt- og Vestsjælland 992 point. Som et ”plaster på såret” kan vi
dog lykønske Erik Olsen med det næstbedste individuelle resultat med 219 point.
Vinder blev Birger Hoff fra Københavns Kreds med 226 point. Erik har modtaget
Kaptajn Buchs’ mindeskål.
Der er efter sommerferien planlagt skydning på Bredetved torsdag d. 10.
og 17. august og den afsluttende skydning lørdag d. 19. august. I vil høre nærmere
fra Holger Janns.

Sommerudflugt
Bestyrelsen arbejder fortsat på en sommerudflugt/-sejlads med M/S
Friheden fra Næstved over Gavnø til Karrebæksminde og retur til Næstved. I vil høre
nærmere, når dato m.m. er fastlagt.
Med håbet om en god og solrig sommer.
Tonni Schumann

FYNS KREDS
Formand: Major Leif Mosegaard, Roersvej 11.3.th, 5000 0dense C
 2143 3792 - : leifmosegaard@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 en spændende forårs-udflugt:
HJV’s Landsdelsregion VEST strækker sig fra Skagen til Bagenkop!
Med den nye HJV-struktur, gældende pr. 1. januar 2017, består
organisationen af to kæmperegioner. Landsdelsregion VEST omfatter en pæn sjat af
Danmark. Nemlig hele Jylland og Fyn, inklusive det sydfynske øhav. Regionen ledes af
oberst Flemming Agerskov, fra sit hovedkvarter på Skive kaserne. Et ansvarsområde,
der nu omfatter 6 distrikter. Efter danske forhold en stor region arealmæssigt.
Regionen øst for Storebælt hedder Landsdelsregion ØST, og den ledes fra Kastellet.
21 veloplagte FOUAT FYN-medlemmer, incl. pårørende, var klar til en
endagsudflugt til Skive. Udgangsområdet var HVD FYN i Højstrup. Trods gråvejr, blæst
og lidt regn passerede vi Lillebæltsbroen uden modstand. Herefter samledes vi til
morgenkaffe ved Rasteplads Hærvejen Nord. Den ligger lige syd for Brande.
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Tommys kaffe i feltaffutage. I midten formanden. Til højre Peter.

Major Leif Mosegaard havde importeret ægte fynsk brunsviger, og den var
bare ”Lejfi” - som vi siger på det fynske fastland. Der var købt rundstykker til mindst
en bataljon. Trods regnen, foregik det hele med højt humør. Men en anonym deltager
ytrede: Vejret var nu bedre under den tidligere formands ledelse.
Skive kaserne er meget stor
En times tid senere, rullede vi ind gennem hovedvagten på Skive kaserne.
En meget stor facilitet, som blev indviet i 1969. Næsten identisk med søsterkasernen i
Antvorskov, som kom til i 1975. Begge kaserner er tegnet af arkitekt ved Forsvarets
Bygningstjeneste, Holger Sørensen.
Vi blev budt velkommen til Landsdelsregion VEST af chefen, oberst
Flemming Agerskov, og hans stab, og vi satte os i Parolesalen. Obersten fortalte om
dagens program: Information om Forsvaret og HJV – Cafeteriafrokost - og herefter en
præsentation af Ingeniørregimentet, der også har sit hjem i Skive. Så slutter det med
en tur på feltbanen! Den sidste lune oberst-bemærkning valgte de fleste officerer
udenfor aktiv tjeneste at overhøre!
Oberst Agerskov gav os en grundig orientering og viste her sit store
engagement for Forsvaret og Hjemmeværnet. Emner han elsker at tale om. Der blev
lyttet meget intenst til hans informationer.
Her er nogle udpluk af oberstens tale:
I dag er der 19.000 ansatte i Forsvaret. Heraf er nogle civile, andre er
ledere. Og så er der dem, der sidder omme bagi PMV’en. Under den kolde krig, var der
på et tidspunkt 36.000 ansatte. Vi er meget færre i dag, men til gengæld har vi bedre
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udstyr end dengang, da man gik i kedeldragt, stålhjelm og bar på et Garand-gevær. Til
gengæld har Danmark mange missionstrænede soldater. (Ref. bemærkning).

Oberst Flemming Agerskov

HJV Landsdelsregion VEST omfatter ca. 21.500 soldater (inklusive aktive,
reserven, Musikkorps, m.v.). Landsdelsregion VEST har 200 ansatte, heraf har obersten
34 ansatte i sin stab i Skive. Oberst Agerskov tilføjer: Jeg har en god stab af
medarbejdere. Det er lykkedes os at trække nogle gode mennesker til. Vi har en god
arbejdsplads i Skive.
Vi har ydet 100.000 timers hjælp til Politiet, og heri er ikke indregnet
grænsekontrollen.
Vedrørende udskiftning af nye uniformer, så har det faktisk ikke kostet os
nogen penge. De nye uniformer leveres bare i stedet for de gamle uniformer, når de
skal udskiftes.
Om det kommende Forsvarsforlig: Der er endnu ikke nogen der ved, om
Forsvaret får et ”substantielt” (væsentligt) løft.
Man ved, at det tager tid at udvikle kvalificerede soldater. Det tager f.eks.
8 år at ”lave” en god oversergent, og endda 10 år at ”lave” en god kaptajn. Tingene kan
ikke ske hen over en eftermiddag! Lad os håbe, at vi fremover kan arbejde efter en
plan, der rækker 3-5 år frem! Vigtigt er det også at holde fast i Forsvarets konstabler.
Eksempelvis ved også at tilbyde dem civil uddannelse. Konstablerne har p.t. en
udskiftningsprocent på 30!
Med henblik på opstilling af kapaciteter i opståede situationer så er
Skandinavien ikke ret godt med. Vi taler om bataljonsstørrelse pr. land. Desuden kan
vi ikke bare have mulighed for at indkvartere flere soldater. Alle de kaserner vi har, er
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fyldt op med det, vi har i dag. Alternativt kunne vi måske bruge Bülows Kaserne i
Fredericia eller den gamle sergentskole i Sønderborg?
Vi vil i øvrigt gerne have, at de værnepligtige bliver lidt længere. Efter den
4 måneders værnepligt er soldaterne kun klar til totalforsvarstjeneste (f.eks. udføre
vagttjeneste, adgangskontrol, m.v.)
Hjemmeværnet vil gerne have nogle flere beføjelser ved f.eks.
grænsekontrol. Baglandspatruljer ved grænsen er en opgave, vi sagtens kan løfte, men
vi må ikke.
Skydemæssigt er vi også godt med. Hvis vi blev bedt om det, kan vi sagtens
levere nogen, der kan ramme! Kaptajn Mogens Johannsen konstaterede: Vi skal vide,
hvornår vi skal bruge aftrækkeren, og hvornår vi ikke skal. Og det var jo svært at
modsige den gode kaptajn i det!
På et par timer kan HJV stille 200 mand med våben klar til indsats. På bare
lidt mere tid kan vi skaffe mange flere.
Det er besluttet, at HJV depoter integreres i Forsvarets depotstruktur og
betjenes af de 13 udleverende depoter. Men der vil blive oprettet filialdepoter i Århus,
Odense og København.
Tusind tak til oberst Flemming Agerskov for en god og fyldig beretning.
Arne Hansen fra oberstens stab guidede os herefter over til en dejlig
frokost midt i kasernens ”Betonhjerte”. Undervejs fik vi også en rundvisning i
officersmessen. Med stolthed sagde Arne Hansen: I denne stol, sad Hendes Majestæt
Dronningen den 2. maj. Det var i forbindelse med overrækkelse af den nye fane til
Landsdelsregion Vest. Vi så også den store konstabelmesse.
Efter frokosten gav Arne os nogle facts om Skive Kaserne til ”dessert”. Det
er et interessant sted omgivet af 9,7 km perimeterhegn. Her er hjemmeværnsskole,
HJV Landsdelsregion Vest, ISS-firma, depoter, garager, læger, sygeplejersker,
køreskole, musikkorps, ”Rullemarie” og ikke mindst Ingeniørregimentet m.m. Løbende
over de næste 4-5 år, skal kasernen renoveres udvendigt. På telefonlisten er der 1.100
navne! Arealet er på 42 hektar. Og lige udenfor Sydporten er der et militærterræn på
688 hektar.
Ingeniørsoldaternes hjem
Hvad laver de? De laver alt! Baner vejen for venner, spærrer vejen for
fjender. Hvis der bliver krig, så er de først ude, og de er de sidste, der er hjemme.
Konstant har Skive-ingeniørerne 100 soldater udsendt til verdens brændpunkter. De er
dygtige, og de er meget efterspurgte i missionerne. De siges at være verdens bedste til
at imødegå truslen om vejsidebomber. Desværre rykker de civile jobs ude på den
anden side af hegnet også i dem.
Hele selskabet begav sig nu over for at opleve kasernens ingeniørmuseum.
For at se materiel og høre om historien. Museet var indrettet i et gammelt
jernbanemagasin, som oprindeligt stod i Farum, og en ”Spidshytte” med et gammelt
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kaptajnskvarter fra Vestvolden. Afslutningsvis førte Arne Hansen an i en kørende
rundtur forbi Ingeniørernes Hus og de store garageanlæg.
Vi takkede for god behandling og kørte mod det næste mål: Et smut til
middelalderen i Spøttrup.
Borgen i Salling
Museumsleder Sam Wullum tog imod os, og vi fik en orientering om
Viborg-bispens gamle borg. Et sandt centrum for middelalder-nørder. Ved
turneringspladsen holdes der hvert år på Kr. Himmelfartsdag et stort
middelaldermarked og andre lignende arrangementer henover sommeren. Med VM i
middelalderkampsport her i maj som et højdepunkt med 468 kæmpere – heraf mange
i jernrustninger. De største kampscener har 16 riddere, der kæmper mod andre 16.
Deltagerne kommer fra hele verden.
Vi var snart nede ved borgen, der halvvejs skjuler sig bag dobbelte
voldgrave. Adgang til borgens 4-fløjede gårdsplads foregik via en vindebro. På hver side
af borgmuren ses to runde kanonporte. ”Porthunde”, fordi de bjæffede ad fjenden.
Borgen blev bygget cirka 1530.
Spøttrup spillede en vigtig rolle under 2. Verdenskrig, idet der i hemmelige
hulrum blev skjult nedkastede våben til brug for modstandsfolkene. Våben nok til 500
mand - koordineret af borggartner Nissen.

Der lyttes til Spøttrups historie

Borgen var Viborg-biskoppens sikre sted. Disse tykke mure modstod
angreb fra bondeoprøreren Skipper Clement. Han opgav og drog videre.
Naboherregården Kås blev ødelagt af Clement. Skipperens banemand blev Frederik
den 1.s hærfører, Johan Rantzau. Clement blev henrettet i 1536.
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Referenten i gabestokken!

Så var vi inde i borgen. Ren middelalderstemning, med gabestok i gården,
hvor jeres udsendte korrespondent blev tvunget til at blive fotograferet, fastmonteret.
Vi beundrede riddersalen med de smukke krydshvælvinger, renæssancesalen og
dansesalen. Sidstnævnte var førhen biskoppens kontor. Vi følte også den ægte
middelalderstemning i de autentiske vægtergange fra 1529. En fantastisk udflugt.
Herefter havde vi kun hjemkørslen til Fyn at se frem til.
Endnu engang tak til oberst Flemming Agerskov, Arne Hansen samt
museumsleder i Spøttrup, Sam Wullum. Og naturligvis til alle deltagerne.
Palle Christiansen
Kaptajn


4. maj i Odense
Respekt for dem, der gjorde en indsats
Befrielsesaftenen den 4. maj 1945 blev naturligvis også fejret mange steder
på Fyn. For eksempel i Odense og Svendborg. I Ansgar Anlæg i Odense, blev det
bekræftet endnu en gang med en stor mindehøjtidelighed. Først i anlægget, og
efterfølgende i Ansgar Kirke.
Et smukt arrangement, hvor alle borgere var inviteret. For at vise respekt
for dem, der gjorde en indsats under Besættelsen. For den frihed, vi alle nyder godt af
i dag. Og vi blev mindet om, at frihed aldrig bliver en selvfølge!
Arrangementet foregik centralt omkring Mindemonumentet, med musik,
fællessang, taler og kransenedlægning. En stor faneborg blev opstillet af en række
fynske foreninger, soldaterforeninger, spejdere, samt Totalforsvaret. FOUAT’s fynske
kreds var også repræsenteret. Der var også udenlandske gæster.
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Musik blev leveret af HJV Musikkorps Syd, dirigeret af Peter Holling.
Aftenens tale blev holdt af ansvarshavende chefredaktør Troels Mylenberg.
Kl. 20:15 fortsatte højtideligheden i Ansgar Kirke, ved domprovst Regina
Ljung, der tidligere har været feltpræst i Bosnien.
Kirkemusikken blev fremført af organist Tina Christensen og trompetist
Morten Bye. Smuk sang blev leveret af sopran Lise Bech Bendix ledsaget af Ansgar
Kantori.
Stemningsfuld afslutning ved at sætte levende lys for friheden ved
Mindemonumentet i Ansgar Anlæg. En markering om Frihedsbudskabet den 4. maj
1945.
Leif Mosegaard
Major, formand


4. maj på Sydfyn
”Bum, bum, bum, bum, her er London. BBC sender til Danmark.”. Sådan
startede radiobudskabet om, at Danmark var frit, for 72 år siden. Et budskab, der
udløste stor glæde og fornyet håb om fremtiden. Vores nation var blevet fri af
nazismens åg. Officielt fra næste dag, den 5. maj kl. 08.
På Sydfyn fejrer også Hjemmeværnet befrielsesaftenen hvert år den 4. maj
ligesom talrige andre steder. Naturligvis også i år. Altid en smuk og stemningsfuld
tradition. Det starter altid på Svendborg Assistens Kirkegård og rundes af på Sølund
Hjemmeværnscenter.
Distriktsfanen blev båret ind
Arrangementet startede ved kapellet på Svendborg Assistens Kirkegård,
hvor uniformeret personel fra HVD FYN, med CH HD FYN, Kent Mikkelsen i spidsen,
mødtes med sydfynske HJV-soldater. Der var også en række inviterede gæster
heriblandt Svendborgs borgmester, Lars Erik Hornemann, greven fra Hvidkilde, grev
Ahlefeldt –Laurvig Lehn med familie m.fl.
Som æresgæst deltager hvert år den nu 95-årige, tidligere
modstandsmand, Mogens Sand, Svendborg. I år på trods af, at han fornyligt havde
brækket sin arm.
Feltpræst Henrik Nedergaard
Feltpræsten sagde bl.a. i kapellet: ”I 2017 er der ikke mange, der kan huske
besættelsen og befrielsen. Men selv om jeg var et lille barn dengang, så fornemmede
jeg at opleve historie, men på en særlig måde. Hver gang jeg hører frihedsbudskabet
afspillet den 4. maj, så rører det mig dybt. Med sorg og taknemmelighed mindes jeg
dem, der satte deres liv ind mod ondskab og undertrykkelse. Herre, vær med os, som
gør tjeneste i hjemmeværnet
Efter feltpræstens gribende ord, blev navnene på de frihedskæmpere, som
mistede livet i Svendborg-området, læst op. På skift mellem greven fra Hvidkilde,
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borgmester Lars Erik Hornemann, oberstløjtnant Kent Mikkelsen, og tidl.
frihedskæmper Mogens Sand.
Som altid sluttedes med ”Altid frejdig”
”Last Post” ved mindelunden
Efter ceremonien trådte alle an, både soldater og civile. En lang procession,
der nok nærmede sig 100 i antal. En trommeslager fra HJV Brassband Syd slog takten
med den dunkende tromme fra HJV Brassband Syd på turen gennem den forårsgrønne
have til mindelunden for modstandskampens ofre. Her blev der lagt blomster af CH HD
FYN, oberstløjtnant Kent Mikkelsen, tidl. modstandsmand Mogens Sand, og
Svendborgs borgmester, Lars Erik Hornemann (V).
Højtideligheden sluttede med, at Mette og Helle fra Brassband Syd, på
trompeter, spillede ”The Last Post”.
Herefter fortsatte arrangementet på HJV center Sølund.
Vi skal værne om at mindes
Distriktschefen på Fyn, oberstløjtnant Kent Mikkelsen sagde her bl.a. i sin
4. maj tale: - Nu er det 6. gang, at jeg er med til at fejre dagen på Sølund. Selv om det
er 72 år siden befrielsen i 1945, så giver det mig en særlig følelse af respekt og
ærbødighed at være med til denne mindedag. Og det bliver aldrig rutine for mig! Hver
gang, jeg hører Frihedsbudskabet afspillet i radioen på denne dag, så føler jeg næsten,
at hårene rejser sig i nakken. Denne dag skal vi fortsat værne om og højtideligholde og
ære modstandsfolkenes minde.
Oberstløjtnanten sluttede med at fremhæve den nu 95-årige tidl.
frihedskæmper Mogens Sand. Trods en brækket arm, møder han op til dette
arrangement. Han er et forbillede.
4. maj sluttede af med at vi hørte Frihedsbudskabet på et lydbånd.
En meget smuk aften.
Palle Christiansen
Kaptajn


Skydning
Sommeren nærmer sig med raske skridt, og det er tid til at sætte dagene
af til vores skydninger i Skallebøllecentret. Det foregår på følgende datoer:
1.8. - 8.8. - 15.8. - og 22.8.
Vi håber på at se så mange skytter som muligt. Det er gratis. Der er pistoler
(Neuhausen), høreværn og ammunition på stedet, men du er selvfølgelig velkommen
til selv at medbringe, hvad du evt. er udstyret med. Der er uddannet skydeleder til
stede. På gensyn.
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Siden sidst
Kaj Munk–arrangement 9. maj
Den 9. maj kl. 11 mødtes 26 forventningsfulde personer - medlemmer med
hustruer, gæster og foredragsholdere - på Kulturcenteret i Vedersø til en spændende
dag i Kaj Munks navn.
Vejret var koldt, men med højt solskin. Efter at have lagt blomster på Kaj
og Lise Munks grave, gik vi i kirken, hvor sognepræst og medlem af kredsen, pastor
Chr. Ulrich Terp, holdt andagt.
Her blev præsten Kaj Munk mindet, ikke ved at fortælle om ham, men ved
at fortsætte hans virke med en god gudstjeneste. Tak for den!
Så tilbage til Kulturcentret, hvor Anita diskede op med stegt flæsk,
persillesovs og æblekage.
Endelig til Vedersø Præstegård, hvor lærer, forfatter og medlem af Kaj
Munk Selskabets bestyrelse, Jon Høgh først på åstedet berettede om begivenhederne
ved Kaj Munks arrestation om aftenen den 4. januar 1944, og derefter i museets
foredragssal gav en levende beskrivelse af udviklingen af Kaj Munks politiske
holdninger: Fra barndommens dominerende, målrettede plejemor på Lolland, gennem
rystelsen over, hvad Europas demokratier gjorde ved hinanden under 1. Verdenskrig,
til tredivernes store, effektive ledere, der stort set alle var diktatorer, og som skuffede
så afgørende.

Deltagerne samlet uden for Vedersø Kirke
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Det var ikke en demokrat, der blev kaldet til embedet i Vedersø i 1924; men
det var en demokrat, der blev skudt i Hørbylunde 20 år senere.
Alt i alt en meget vellykket dag, trods den lange afstand fra Sydjylland til
Vedersø, og så var der endda en stor del af deltagerne, der hyggede sig videre på
Vedersø Klit Badehotel om aftenen.
Aflyste planer
Planerne om et besøg på Moesgaard Museum, inklusive Det Kgl. Teaters
friluftsforestilling, ”Røde Orm” måtte opgives, da det viste sig for indviklet at arrangere
fælles billetkøb.
Til gengæld fik forretningsføreren en hurtig ide og arrangerede, at
medlemmerne kunne melde sig til fællesspisning i Valhalla på Jels Voldsted og
overværelse af årets Vikingespil: ”Thor, hammer og kærlighed” torsdag den 13. juli.
Indbydelse til dette arrangement blev udsendt pr. mail 30. marts; men da ingen meldte
sig inden deadline (14. april) faldt ideen til jorden.
Kommende arrangementer
Porcelæn & Cyber-warfare torsdag den 5. oktober
På årets generalforsamling fremkom et forslag fra salen om at besøge det
nye Clay Museum på Grimmerhus i Middelfart.
Samtidig fornemmer bestyrelsen et stort behov for orientering om, hvad
det sidste nye inden for moderne krigsførelse – ”Cyberwarfare” – egentlig går ud på.
Tilsammen har disse to emner givet ideen til et arrangement, der ikke har
været prøvet før, men som med garanti bliver meget spændende:
Vi mødes 5. oktober kl. 10 på Clay Museet, Kongebrovej 42, 5500 Middelfart
10:00-10:30 Mødekaffe og velkomst i Museets Café.
10:30-12:00 Jette Kristensen viser rundt og fortæller.
Jette, som er gift med vort medlem, OL A.B. Kristensen, har som frivillig
deltaget i det enorme arbejde med at modtage og registrere museets
samlinger. (Det anbefales medlemmerne på forhånd at google
”claymuseum.dk” for at sætte sig lidt ind i museets ide og historie.)
12:00–13:00 Frokost (smørrebrød og øl/vand) i den nybyggede havepavillon med
udsigt over Lillebælt.
13:00-13:30 Vi begiver os til Middelfart Skibsværfts Mødelokale (5 min. på gåben), hvor
der venter frokost-kaffe og en mindre osteanretning.
13:30-15:30 Foredrag med spørgeperiode.
Cyber-warfare
Ved kaptajn Martin Kaasgaard, Koordinerende Sikkerheds- &
Informationssikkerhedsofficer ved Telegrafregimentet.
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Der vil på et passende tidspunkt (primo september) blive udsendt
indbydelse pr. mail direkte til medlemmerne med oplysning om pris og deadline for
tilmelding.
Noter datoen – 5. oktober – i kalenderen, spar sammen til kuvertprisen, og
meld så flittigt til, når indbydelsen kommer. Bestyrelsen har sikret sig en mindre
foreningsrabat; men vi får den kun, hvis vi bliver 20 eller derover.
NORDJYSKE KREDS
Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Østergaard, J. Berthelsensvej 17 B, 9000 Nørresundby
 2073 7477 - : iofjol@gmail.com

Mindehøjtidelighed d. 6. maj 2017
Den 6. maj var det 73 år siden den engelske Flying Officer Eric Lionel Germain
deltog i et ”day range” mod to tyske flyvepladser i Aalborgområdet.
Turen til Aalborg blev ledet af den norske løjtnant Kristian Nyerrød, som var
flygtet til RAF i England. Hans plan var at starte fra Coltishall tæt ved Norwich og flyve
til et punkt i Skagerrak mellem Kristianssand i Norge og den danske kyst, for at tyskerne
i Danmark skulle tro, at det var tyske fly, der kom fra Norge. Englænderne ville benytte
sig af overraskelsesmomentet.
Da Nyerrød forelagde planen for squadronchefen, var denne ikke tilfreds. Han
sagde, at turen var alt for lang, og at der måtte flyves direkte til Aalborg uden den
planlagte ”tur til Skagerrak”. Det ville reducere flyvetiden med ca. 20 min., men på den
måde var overraskelsesmomentet jo væk.
Efter halvanden time over havet og stadigvæk ”low level”, nåede de Danmarks
kyst ved Agger. De var pludselig over den vestlige del af Aalborg Søndre flyveplads,
dette var ikke ifølge planen. Man skulle først have Flyveplads Aalborg Nord og derpå
Flyveplads Aalborg syd og så hjem.
Nyerrød fortæller: ”Jeg nåede at se en JU-88 og fyrede løs, de to andre satte en
Henschel 126 ud af drift og sendte et par salver ind gennem kontroltårnet. Da vi gjorde
os klar til et nyt angreb, fik jeg pludselig øje på fire til fem Focker Wulf 190 jagere med
kurs mod os, jeg råbte: Bryd af - bryd af, banditter. Germain, som på det tidspunkt lå
som nummer 4 og sidst, trak op for sent og blev ramt af underofficer Lückenback fra
10./JG11. Hans hjerteskærende skrig, da han blev truffet, er noget, jeg aldrig glemmer.
Jeg følte, det var min skyld, og jeg har aldrig siden kunnet tilgive squadronchefen, som
ødelagde og forkludrede hele togtet”.
Germain blev begravet på Frederikshavn Kirkegård den 17. maj 1944, samme
dag ”besøgte” Kristian Nyerrød Aalborg igen - denne gang med 4 fly - og tog hævn. De
tilintetgjorde 11 tyske fly.
Højtideligheden afholdes i respekt for Flying Officer Erich Lionel Germains
indsats. Han betalte den ultimative pris for vor frihed.
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Flying Officer Eric Lionel Germain

Fra mindehøjtideligheden
Franz Strehle


En hædersmand af format blev 90 år
Den 9. april 2017 blev Poul Boye Larsen, Brabrand 90 år. Han var født på
Langeland og har aldrig glemt sin 13 års fødselsdag, hvor han oplevede overflyvningen
af tyske fly og begyndelsen til det mørke kapitel i Danmarks historie. Poul Boye flyttede
til Odense og påbegyndte en læreruddannelse, og samtidig blev han KFUM-spejder.
Han deltog i omdelingen af illegale blade og oplevede de Hvide Bussers korte ophold i
Odense på vej tilbage til Sverige.

Poul Boye Larsen

Han opgav læreruddannelsen og meldte sig til militæret, først som dragon
i Randers og blev derefter overflyttet til Telegraftropperne i Høvelte. Herfra gik turen
til Den Danske Brigade i Tyskland, hvorfra han kom tilbage i 1949. I 1956 blev Poul Boye
korporal og derefter sergent. I 1957 trådte han ud af Forsvaret og flyttede derefter
sammen med sin hustru til Brabrand.
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Udover sit civile job med salg af kopimaskine m.m. meldte han sig i 1962 til
Hjemmeværnet, hvor han blev løjtnant, delingsfører og signalofficer.
Igennem årene bestred han en lang række tillidshverv bl.a. som
• Divisionschef for KFUM-spejderne i Marselisborg
• Medlem af bestyrelsen for Aarhus Officersforening
• Formand for Aarhus Forsvarshistoriske Selskab
• Medlem af bestyrelsen i Våbenbrødreforeningen i Aarhus
• Formand for Danmarks-Samfundet, Aarhus Kreds
• Stadsgildemester i Sct. Georgsgilderne i Aarhus
• Formand for foreningen Niels Ebbesens Venner.
Ildsjælen Poul Boye Larsen er stadig en umådelig frisk og aktiv deltager i
FOUAT’s aktiviteter og en efterspurgt foredragsholder.
Franz Strehle

FOUAT REPRÆSENTANTSKAB 5. APRIL 2017
FORMAND

Generalmajor Jens Erik Frandsen

KREDSFORMÆND
Fyns Kreds

Københavns Kreds

Midt- og Vestsjællands Kreds

Major Leif Mosegaard

Oberst Erling Flebbe

Oberstløjtnant Tonni Schumann
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Nordjyske Kreds

Sydjyske Kreds

Flyverløjtnant Franz Strehle

Oberstløjtnant Hans Vedholm

STAB
Forretningsfører

Orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen

WEB-redaktør

Redaktør

Major Jørgen H. Nielsen

Revisor

Skydeudvalgsformand
(Til 31/12 2017)

Major Ove Møller Kristensen

Kaptajn Bjarne Skov Jensen

Major Gregers Djørup
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(Fra 1/1 2018)

Kaptajn Per Kristian Madsen

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 215 (September-oktober 2017)
MEDDELELSER Nr. 216 (November-december 2017)
MEDDELELSER Nr. 217 (Januar-februar 2018)
MEDDELELSER Nr. 218 (Marts-april 2018)

DEADLINE

UDSENDELSE

010817
011017
011217
010218

150817
151017
151217
150218

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

Hvad

Hvem

Hvor

Skydning
Valdemarsdag
Sommerekskursion
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Sensommertur
Skydning
Skydning
Udflugt

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

Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Stiftelsesfest
Julefrokost

København
København
København
København
København
Fyn

Bredetved
Gl. Torv, Aalborg
Gilleleje
Skallebølle
Skallebølle
Bredetved
Skallebølle
Høvelte Kaserne
Bredetved
Bredetved
Skallebølle
Skallebølle
Høvelte Kaserne
Odense, Højstrup
Høvelte Kaserne
Høvelte Kaserne
Clay Keramikmuseum,
Middelfart
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Dannevirke

Redaktionen afsluttet den 10. juni 2017

- 36 -

Hvornår
150617 150617 – 18:30
150617 - 10:15
010817 – 16:00
080817 – 16:00
100817 150817 – 16:00
170817 – 09:00
170817 190817 220817 – 16:00
290817 – 16:00
310817 – 09:00
070917 – 07:30
140917 – 09:00
280917 – 09:00
051017 – 10:00
121017 – 19:00
261017 – 19:00
091117 – 19:00
231117 – 19:00
071217 – 12:00
081217 – 13:00

