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INDKALDELSE TIL FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 

Hermed indkaldes til 

FOUAT Repræsentantskabsmøde 

ONSDAG DEN 22. APRIL 2020 KL. 10:00 I ODENSE 

Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup) 

Foreløbig dagsorden: 

Valg af dirigent. Formandskabet foreslår major Ove Møller Kristensen. 

1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
a. Kredsformændenes beretning fra kredsene (max 5. min. pr. kreds). 

2. Foreningens virke i det kommende år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Fremlæggelse af forslag til budget for 2020 til orientering. Fastsættelse af bidrag til 

foreningen. 
5. Valg af: 

a. Revisor. (Major Ove Møller Kristensen er villig til genvalg). 
6. Behandling af forslag fra formandskabet. 

a. Fremtidige pistolskydninger. 
b. Succession i formandskabet og i kredsenes bestyrelser. 
c. Udformning af arbejdsgrundlag for betroede poster i FOUAT. 
d. Booking af Forsvarets faciliteter. 
e. Status for FOUAT´s medlemskartotek. 

7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 
8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.  

Formandskabet foreslår onsdag den 21. april 2021 samme sted. 
9. Eventuelt. 

 

Forslag fra kredsbestyrelserne til dagsordenens pkt. 7. skal være FOUAT´s forretningsfører 

(Erik Dreyer-Andersen e-mail: dreyer-andersen@webspeed.dk) i hænde senest søndag 

den 15. marts 2020. Kredsbestyrelserne sender samlet tilmelding af deltagere til Erik 

Dreyer-Andersen senest onsdag den 25. marts 2020. Navn, grad og funktion bedes oplyst 

af hensyn til udarbejdelse af navneskilte. Transport foregår ved egen foranstaltning og for 

egen regning. Der forsøges arrangeret transport fra/til Odense Banegård, hvis der er 

behov. Dette bedes oplyst ifm. med tilmelding. 

Landskassen betaler forplejning til landsformand, redaktøren, dirigenten, FOUAT´s 

forretningsfører, to repræsentanter fra hver kreds samt yderligere fire personer fra Fyns 
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Kreds, som bistår med afvikling af arrangementet. Forplejning af yderligere deltagere vil 

blive opkrævet. 

 

 

KØBENHAVNS KREDS  

Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Amagerfælledvej 30, st. th., 2300 København S.  
2078 2624 -  foreningen.fouat@gmail.com – Tilmelding: 

tilmelding.fouat.kbh.kreds@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  



Foredragssæson 2019-II 

 
Beredskabsstyrelsen – ved brigadechef Michael Boesgaard Brøndel. 

Den 21. november 2019 overværede Københavns Kreds medlemmer et rigtig 

fortræffeligt foredrag, der omhandlede Beredskabsstyrelsen. Foredragsholder var 

brigadechef Michael Boesgaard Brøndel, der til daglig er chef for beredskabsstyrelsen i 

Hovedstadsområdet og har domicil i Hedehusene vest for København.   

 

 
Brigadechef Michael Boesgaard Brøndel 
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Han forklarede, at ud over at Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks 

katastrofeberedskab, så arbejder styrelsen hele tiden på at udvikle og forbedre 

samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer. Dette sker 

gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser. Ved hjælp af disse discipliner 

udvikler styrelsen samfundets beredskab og evne til at styre kriser. Denne stadige udvikling 

sker i samarbejde med de enkelte statslige og kommunale myndigheder, med 

virksomheder og med den enkelte borger. 

Ved kriser og katastrofer forstås stormfloder, skybrud, voldsomme storme, 

større ildløs i såvel bygninger som i naturen. I opgaveporteføljen hører også bekæmpelse 

eller mindskelse af skadevirkninger ved større udslip af kemikalier, olie m.v., også ved 

udslip af giftige gasser i forbindelse med brand og lign. træder man til. Ved større 

trafikuheld bliver Beredskabsstyrelsen tillige anmodet om at yde bistand. Styrelsen står 

også for Danmarks beredskab i forbindelse med nukleare udslip. Endelig så skal 

Beredskabsstyrelsen træde til ved egentlige terrorhandlinger. 

 

Beredskabsstyrelsens organisation. 

 Brigadechefen gav en indføring i beredskabsstyrelsens organisation med to 

tilgange. Dels gennem diagrammer og oversigtsskemaer (”kasser og vandrør”), hvor niveau 

og ansvarsfordeling blev vist og forklaret. Dels ved hjælp af et landkort (se figur 1), hvor 

Beredskabsstyrelsens enkelte enheder er indtegnet på deres respektive domiciler i den 

danske geografi.  

 

 
 Figur 1 
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Beredskabsstyrelsen er som nævnt statens beredskabsfaglige myndighed. Fra 

tiden efter besættelsen og frem til 1993 var statens civile beredskab kendt under 

betegnelsen Civilforsvaret. Men efter Berlinmurens fald i 1989 så man fra politisk hold bort 

fra den egentlige krigstrussel, som Civilforsvaret var indrettet efter. Det bevirkede, at 

Civilforsvarsloven og brandloven blev afløst af beredskabsloven i 1993, og 

Civilforsvarsstyrelsen blev lagt sammen med Statens Brandinspektion til det, der nu kendes 

som Beredskabsstyrelsen.  

Styrelsen blev underlagt Forsvarsministeriet i 2004 og er dermed i dag 

bevillingsmæssigt i Finansloven at finde under Forsvarsministeriet. Styrelsen har for tiden 

en årlig bevilling på 279 mio. kr. Det samlede antal årsværk, man har bemyndigelse til at 

lønne, er 460. Hertil kommer et antal værnepligtige, som har 9 måneders værnepligt. For 

finansåret 2020 vil der være 440 indkaldte til tjeneste. Det antal er i Finansloven stipuleret 

til at skulle stige til 560 i 2021. Brigadechefen pointerede, at de værnepligtige i 

Beredskabsstyrelsen ikke gør nogen form for gavntjeneste. Det vil sige, at den 

værnepligtige modtager uddannelse under hele værnepligtstiden og er efter endt 

uddannelse færdiguddannet som redningsspecialist. Med det i bagagen og også fordi den 

værnepligtige bl.a. får en fuld brandmandsuddannelse, en omfattende førstehjælps- og 

redningsuddannelse og bliver uddannet i håndtering af farlige stoffer ved ulykker m.v. er 

det meget almindeligt, at den værnepligtige efter endt værnepligt får sig et videre 

karrieremæssigt forløb i enten Beredskabsstyrelsen eller i et kommunalt 

redningsberedskab. 

Ud over det nævnte antal ansatte, man har hjemmel til at have på 

lønningslisten i Beredskabsstyrelsen, har man tillige rådighed over et antal frivillige, der 

for tiden – som måltal – andrager ca. 550 personer. 

 

Kerneopgaven i beredskabet. 

Foredragsholderen pointerede, at i det daglige er det det kommunale 

brandvæsen, som tager sig af de beredskabsmæssige opgaver, som samfundet har behov 

for at få løst. Og det er efter anmodning fra det kommunale beredskabs, Politiets eller en 

statslig myndigheds anmodning, at Beredskabsstyrelsen rykker ud og yder assistance med 

løsning af respektive opgaver (se figur 2). Man kan altså ikke som borger i samfundet 

kontakte Beredskabsstyrelsen og anmode om hjælp. 
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Figur 2 

 
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for 

meget mandskab og specialmateriel. Beredskabsstyrelsen kan rykke ud overalt i Danmark 
inden for 2 timer. For at kunne gøre det, råder Beredskabsstyrelsen ved de 6 
Beredskabsstyrelsesområder mandskabsmæssigt over en døgnvagt på 73 mand, dertil en 
bagvagt, ligeledes på 73 mand. Man vil i påkommende tilfælde kunne tilkalde en frivagt på 
i alt ca. 250 mand. 

At der ved enkelte hændelser kan blive stort behov for Beredskabsstyrelsens 
ressourcer og assistance kan illustreres ved de opgaver, der blev løst i forbindelse med 
stormfloden den 4. og 5. januar 2017. Da måtte Beredskabsstyrelsen rykke ud til 14 
forskellige lokaliteter i landet langs Østersøkysten (se figur 3), hvor man ydede støtte dels 
med ledelsesmæssige opgaver, dels med udlægning af dæmninger og sandsække i 
tusindvis samt et stort antal lænsninger efter stormen. 

 

 
Figur 3 
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Hvordan opgaverne falder rent belastningsmæssigt over tid, demonstreres 

oversigtsmæssigt ved figur 4. Grafen dækker perioden fra 2009 til og med 2018. Det 
fremgår af kurverne, at man landet over i gennemsnit tilkalder Beredskabsstyrelsen 
dagligt. 

 

 
Figur 4 

 
I Grønland, som reelt ikke er en del af Beredskabsstyrelsens geografiske 

ansvarsområde, har Beredskabsstyrelsen i 2018 stået for slukningen af en naturbrand ved 

Sisimiut. Man gjorde ved den aktion brug af droner, som udrustet med termisk udstyr 

kunne lokalisere og indkredse arnestederne for brandene. Ved hjælp af den teknologi 

kunne man forholdsvis hurtigt få brandene under kontrol og slukket.  

I forbindelse med de store skovbrande, der hærgede i Sverige i sommeren 

2018, deltog Beredskabsstyrelsen også med udsendt mandskab og udstyr.  

Beredskabsstyrelsen deltager ud over løsningen af de netop nævnte opgaver 

også ved at yde bistand i internationalt regi i mere fjerne egne af verden. Det sker i tilfælde, 

hvor der er opstået store naturkatastrofer, der kan være forårsaget af jordskælv og 

lignende. Tager man alene listen over opgaver af den art, som styrelsen har løst i perioden 

2014-2019, dukker der navne op, der nær sagt dækker hele kloden: Filippinerne, Sierra 

Leone, Liberia, Irak, Serbien, Sri Lanka, Ecuador, Syrien, Haiti, Nigeria, Kosovo, Nepal, 

Malawi, Slovenien, Ungarn, Bosnien-Hercegovina, Sydsudan, Uganda, Bangladesh, De 

amerikanske Jomfruøer, Indonesien, Georgien, Salomonøerne og Mozambique. Herud har 

Beredskabsstyrelsen deltaget i arbejdet med fjernelse af kemiske kampstoffer fra såvel 

Libyen som Syrien. 
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Beredskabsstyrelsen som myndighed 

Beredskabsstyrelsen yder rådgivning inden for alle beredskabsmæssige områder 

til det kommunale beredskab, Politiet, andre statslige myndigheder og private 

virksomheder. På samme felt gennemføres der tilsyn med, at bygninger og infrastruktur 

overholder givne forskrifter. 

Man analyserer løbende hele fagområdet, idet man afsøger feltet for nye og 

mere effektive materialer, materiel, processer og metodikker.  Dette arbejde pågår i et 

samarbejde med forskningsinstitutioner. Indhøstede resultater dissemineres til relevante 

målgrupper. Til borgene i samfundet offentliggør man eksempelvis brandfareindeks, der 

især på det seneste har været relevant i 2018. De kommende borgere i samfundet bliver 

fra børnehave- og skolealderen tilbudt at blive orienteret om risici ved brand og får bibragt 

elementær viden om, hvad beredskab er for en størrelse o. lign. 

Beredskabsstyrelsen yder samfundet eksperthjælp m.h.t. krisestyring. På netop 

det felt er styrelsen den eneste instans i det civile samfund, som er i stand til at løfte store 

styringsopgaver i en ofte kaotisk situation. 

 

Uddannelsessamarbejde 

Inden for redningsberedskabet foregår alle landets leder- og 

specialistuddannelser i Beredskabsstyrelsen regi. Det gælder såvel det statslige som det 

kommunale område. 

Med hensyn til officersuddannelsen indgår denne på det seneste i et integreret 

samarbejde med værnenes officersskoler. Sidste skud på stammen er, at den første kadet 

fra Beredskabsstyrelsen skulle afslutte (har afsluttet og er udnævnt i december, red.) sin 

grundlæggende officersuddannelse ved Flyvevåbnets Officersskole. 

 

Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets koncern 

Som tidligere nævnt blev Beredskabsstyrelsen ressortoverført til 

Forsvarsministeriet i 2004. Dette har bl.a. medført, at styrelsen har måttet ofre ressourcer 

på at tilpasse sig den struktur og de processer, som ministeriet arbejder efter. Man har 

måttet adoptere styringsværktøjet DeMars og skulle knytte an til de øvrige styrelser, som 

Forsvarsministeriet er splittet op i. Brigadechefen var glad for at kunne anføre, at 

Beredskabsstyrelsen i forbindelse med forsvarsforliget 2018-2023 oplever en styrkelse, 

dels økonomisk, dels på personelområdet, især med flere værnepligtige. Med 

inkorporering i Forsvaret har Beredskabsstyrelsen mulighed for at gøre brug af Forsvarets 

faciliteter og kapaciteter på tværs, herunder kurser og seminarer. 
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Hvor bevæger Beredskabsstyrelsen sig hen i fremtiden? 

Foredragsholderen kunne overtyde kredsmedlemmerne om, at 

Beredskabsstyrelsen er den helt centrale og vigtigste aktør i samfundets beredskab. Men 

der er ingen grund til at hvile på laurbærrene. Området er under konstant udvikling, 

hvorfor det er vigtigt at holde fokus på samarbejde og udvikling af det samlede beredskab. 

Det er hensigten at søge den tættest mulige integrering i koncernen som helhed og et 

tættere samarbejde med Forsvaret i særdeleshed. Beredskabsstyrelsen har 

forbindelsesofficerer og ansatte i Forsvarskommandoen, i Forsvarsministeriets 

Regnskabsstyrelse, i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, i Forsvarsministeriets 

Ejendomsstyrelse og i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Fremadrettet er 

Beredskabsstyrelsen ressourcemæssigt at finde som en integreret part i oplægget til det 

nye forsvarsforlig. 

 Et suk kom der dog til sidst. Beredskabsstyrelsen kæmper med en stor naturlig 

afgang over de kommende 10-12 år. Den vil i første omgang ramme officerskorpset hårdt, 

fordi der sker en afgang på nær ved 45 pct. af den samlede styrke. Det siger sig selv, at 

organisationen af den grund har et udtalt behov for at sætte fart på uddannelserne og 

efteruddannelserne. 

 Som nævnt i indledningen var det en særdeles flot gennemgang, brigadechef 

Michael Boesgaard Brøndel leverede. Det efterlod tilhørere i forvisning om, at 

Beredskabsstyrelsen er en moderne, tidssvarende, fokuseret og – fornemmer man – 

veldrevet organisation. Tak for foredraget. 

Erling Flebbe 

 Referent 
 

 
Stiftelsesfesten og et æresmedlemskab. 

Stiftelsesfesten den 12. december 2019 gik rigtig fint. Der blev lagt krans ved 

monumentet på Kastellet, og der blev rettet an med gule ærter i spisesalen i Nordre 

Magasin. ISS Kantinen på Kastellet havde oppet sig, må vi lade dem. Vi kunne alle derfor 

lægge gane til en herlig servering af gode gammeldags gule ærter, der smagte sådan, som 

sådan nogle skal smage. ”Hvor svært kan det være?” var der et medlem, der bemærkede, 

men sandheden er, at Københavns Kreds’ medlemmer har prøvet lidt af hvert med lige 

netop denne ret.  

Et af kredsens medlemmer, Leif Christensen, havde (igen) sat pen til papir og 

digtet en sang, der beskriver en aften i FOUAT-regi. Den var med til at højne en i forvejen 

god stemning. 

Kigger man i FOUAT’s vedtægter, vil man kunne læse, at medlemmer af 

Kongehuset, der viser foreningen den ære at indtræde i foreningen, indtræder som 
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æresmedlemmer. Der er for tiden ikke andre der, som sådan – i henhold til vedtægterne – 

kan erhverve dette særlige medlemskab.  

Men det er ikke anderledes end, at hvis man kigger i foreningens historie, vil 

man opdage, at der i løbet af dens over 128-årige eksistens fra tid til anden er sket tildeling 

af æresmedlemskaber til ikke-kongelige.  

I Københavns Kreds ses noget sådant at være hændt sidste gang i 1992, for da 

foregik der faktisk en æresmedlemsudnævnelse. Det skete under årets Stiftelsesfest i 

december samme år, hvor løjtnant S.A. Madsen netop blev æresmedlem. Begrundelsen 

for dette var, at løjtnanten på daværende tidspunkt havde været medlem af foreningen i 

54 år og bestyrelsesmedlem i over 50 år. Det mente man dengang var så ekstraordinært, 

at det kunne begrunde et æresmedlemskab. 

I Københavns Kreds er der et af medlemmerne, som i næsten 20 år har optrådt 

som kredsens muse og ”Mädchen für alles.” Medlemmet, der her beskrives, er løjtnant 

Ingrid Daege.  

 

 
Ingrid Daege - glad og overrasket  

Æresmedlem i Københavns Kreds 
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Ingrid har været medlem af Københavns Kreds siden 2001. Ingrid er i 

foreningens regi en slider par excellence. Hun har siddet i kredsens bestyrelse siden 2003 

og sidder der stadigvæk. Ingrid har en kritisk og konstruktiv tilgang til bestyrelsesarbejdet 

og virker derfor berigende på kredsens virke og udvikling. Hun har optrådt på skydebanen, 

for ikke så mange år siden som en af de aktive skytter, og – på det seneste – som kasserer 

for skytternes kontante bidrag. Ingrid er også ”taffeldækker” og møder troligt op i rigtig 

god tid ved hvert eneste aftensarrangement til det ikke særligt taknemmelige arbejde, det 

er at yde en håndsrækning i forbindelse med borddækning og anretning i Hestestalden; og 

– når vi er mange – i Glüksborgstuen tillige. Bestyrelsen – uden om Ingrid naturligvis – blev 

i efteråret enige om, at hvis der var nogen i Københavns Kreds, der i moderne tid havde 

gjort sig fortjent til et æresmedlemskab blandt ordinære medlemmer, så måtte det være 

Ingrid. 

Æresmedlemskabet blev bekendtgjort under årets Stiftelsesfest i Kastellet den 

12. december 2019, hvor Ingrid under stående ovationer fik overrakt et diplom, som bevis 

på hendes nye, særlige position.  

Som antydet ovenfor udestår et vedtægtsmæssigt efterslæb, som skal bringes 

på plads. For som nævnt omhandler de nuværende vedtægter ikke tildeling af 

æresmedlemskab for ikke-kongelige. Den sag arbejdes der på, og vil blive behandlet i 

forbindelse med en forestående revision af foreningens vedtægter. Københavns Kreds’ 

bestyrelse er sprunget på hovedet ud i tiltaget og står ved, at det var det rigtige at gøre. 
Erling Flebbe 

 

 

Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken  

Lørdag den 4. januar arrangerede organisationen ”Folk & Sikkerhed” 

Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken. Ved den lejlighed var FOUAT Københavns Kreds pænt 

repræsenteret. Prædikant var igen i år Hærprovsten, Thomas Hansen Beck, som holdt en 

fin prædiken med reference til de hændelser, der på det seneste har bragt Forsvaret på 

dagbladenes forsider på en ikke særligt flatterende måde.  

 Med udgangspunkt i disse tildragelser og et omvendt eller 

indadvendt kig, om man vil, på Janteloven, kom han frem til, at officerer og ansatte i 

Forsvaret har pligt til at opføre sig ordentligt og redeligt. Især skal vi som officerer – på lige 

fod med alle andre, der er ansat i offentlig tjeneste – optræde som gode eksempler for 

vore kolleger og alle øvrige medborgere i det hele taget.  
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Hærprovst Thomas Hansen Beck 

 

Efter gudstjenesten var der kranselægning ved Monumentet over Danmarks 

Internationale Indsats efter 1948. På vegne af ”Folk & Sikkerhed” var det landsformanden, 

oberstløjtnant Peter Michael Andersen, der lagde krans og for Forsvaret var det 

viceforsvarschef, generalløjtnant Kenneth Pedersen, der lagde krans. 

Efter gudstjenesten var der en pæn reception i spisestuen i Nordre Magasin, 

hvor der var pyntet op i anledning af årsskiftet. Viceforsvarschefen holdt tale i form af en 

”Tour d’horizon” omkring Forsvarets aktiviteter rundt omkring i verden. Og der er – som 

det er kredsmedlemmerne bekendt – faktisk et stort antal aktiviteter, hvor dansk forsvars 

tilstedeværelse er ønsket. Der var mange alvorsord, og under ét er det i 

viceforsvarschefens perspektiv ikke just rolige og fredelige tendenser, der tegner sig. 

 

 
Viceforsvarschef, generalløjtnant Kenneth Pedersen 
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Hele arrangementet var under gudstjenesten såvel som under 

kranselægningen ledsaget af en flagparade med faner fra mange af de foreninger og 

organisationer, der støtter op om ”Folk & Forsvar.” 

Under ét var det et pænt, værdigt og nydeligt arrangement. 
Erling Flebbe 

 

Foredragssæson 2020-I 

Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00. Stedet for  

foredrag er i Gamle Varmecentral, Kastellet. 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.    

OBS: Adgangen via Norgesporten kan ikke benyttes. Der pågår et stort  

entreprenørmæssigt projekt frem til udgangen af 2021. Målet er at skybrudssikre 

Kastellet. Området foran Norgesporten skal i den forbindelse bruges som oplags-

/byggeplads. Porten vil i nævnte periode være spærret for al form for trafik.  
 

 
 

 

Foredrag torsdag den 13. februar 2020. 

Aftenens foredrag har titlen ”Truslen mod Danmark – hvad gør vi som 

småstat?” Et nyt medlem i FOUAT Københavns Kreds er pensioneret major Hans Peter 

Michaelsen. Han har 40 års tjeneste i forsvaret bag sig – heraf de 30 som officer. Han har i 

perioden august 2016 til december 2019 arbejdet som militæranalytiker på Center for 

Militære Studier på Københavns Universitet, hvor han har arbejdet med forsvars- og 

sikkerhedspolitiske analyser samt rådgivning. Hans Peter Michaelsen var i 2017 udsendt 

som rådgiver for den afghanske hær i Kabul.  

Hans Peter Michaelsen er ofte blevet benyttet som kommentator i nyheder og 

analyser på tv, når sikkerheden og verdensfreden har været på spil. Han er politisk aktiv på 

sin hjemegn, som er Stevns. Hans Peter Michaelsen fortæller, at verden omkring Danmark 

er præget af usikkerhed, konflikter og uro. Han stiller derfor nogle retoriske spørgsmål så 

som: Hvilken betydning har udviklingen for os, og hvad kan Danmark gøre som småstat? 
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Kan/bør vi bidrage mere til international sikkerhed ude i verden, eller skal vi koncentrere 

os om forsvaret af Kongeriget Danmark, som også omfatter Færøerne og Grønland? Hvad 

betyder det nye forsvarsforlig, og hvordan ser det ud med samarbejdet i NATO? 

 

 
Major Hans Peter Michaelsen 

 

Vi lever i en ny urolig verdensorden, siger Hans Peter Michaelsen, og mange er 

bekymrede for sikkerheden og verdensfreden. Spørgsmålene er mange: Bliver der krig 

med Iran? Kommer der fred i Afghanistan? Er Islamisk stat nedkæmpet? Forlader Tyrkiet 

NATO? Får vi en ny kold krig med Rusland? Er Kina interesseret i Grønland - eller hvad med 

Trump, der vil købe Grønland? Der er meget på paletten. Så der må forventes at blive turbo 

på torsdag den 13. februar. 

 
 

Sidste foredrag i foredragssæson 2020-I bliver torsdag den 12. marts kl. 19:00. 

Det er den svenske kommandør Mats Fogelmark, der er forsvarsattache i Oslo med 

sideakkreditering i Reykjavik og København, der foredrager.  
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Kommandør Mats Fogelmark 

 

Han gæstede FOUAT Københavns Kreds i marts sidste år, hvor han fortalte om 

de forsvarsmæssige tilstande i Sverige. Og han fortalte om sine oplevelser som 

forsvarsattaché i Beijing i Kina. Ved den lejlighed kom han til at afsløre, at han skam også 

havde været attaché i Pyongyang i Nordkorea. Dermed var nysgerrigheden vakt, endda så 

meget, at vi turde spørge, om han kunne have lyst til at møde op i Københavns Kreds for 

at foredrage om netop de oplevelser, han måtte have haft i forbindelse med sidstnævnte 

tjeneste. Mats Fogelmark tilkendegav, at det ville han meget gerne, og så var historien ikke 

længere. Han kommer og foredrager om emnet; og det foregår på engelsk.  

Erling Flebbe 

 

Generalforsamling 

Undertegnede skal indledningsvis beklage, at et indslag om 

generalforsamlingen ikke blev rykket ind i MEDDELELSER nr. 229, altså januar-februar 

2020. Det nås endnu, og medlemmerne vil direkte fra mig modtage indkaldelse i god tid. 
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Generalforsamlingen afvikles torsdag den 27. februar 2020 kl. 19:00 i 

overensstemmelse med FOUAT’s vedtægter, som fremgår af www.wp.fouat.dk, der er 

foreningens hjemmeside. Kig under fanebladet ”Foreningen.”    

 

På valg til Københavns Kreds’ bestyrelsen i 2020 er:  

a. Keld Meier Olsen, kasserer (ønsker at fratræde), 
b. Henning Mortensen, næstformand, 
c. Per Brix-Knudsen, forretningsfører, 
d. Jørgen Houlberg Nielsen, WEB-redaktør og 
e. Per Kristian Madsen, formand for skydeudvalget. 

 
Bortset fra kassereren, Keld Meier Olsen, gælder fælles for ovennævnte, at de 

har erklæret sig villige til genvalg. Skulle du være interesseret i at indtræde i bestyrelsen 

med henblik på at overtage posten som kredsens kasserer, hører jeg gerne fra dig. Keld har 

lovet at ville stå bi med råd og vejledning i en indledende overgangsperiode. 

Bemærk, at hvis man mener at sidde inde med emner, som man mener, bør 

løftes til behandling på Repræsentantskabsmødet i april, vil det være en fordel at få det 

lagt op via kredsens generalforsamling.  

Generalforsamlingen følges sædvanen tro op med hyggeligt samvær. Hvad 

angår betaling for deltagelse i årets generalforsamling, har bestyrelsen besluttet, at 

fremmødte medlemmer ikke skal betale, altså gratis deltagelse. Aftenens forløb er ganske 

uformelt. Diverse indslag fra medlemmerne er velkomne, idet dog formanden bedes 

adviseret herom ikke senere end tirsdag den 18. februar 2020. Samme dato er i øvrigt også 

sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen. 

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  

Kasserer: Premierløjtnant Søren Nør, Falkevej 22, 4261 Dalmose  

 2536 3574 - : falk4261@gmail.com        Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 351171 3919  

  

Kære medlemmer. 
Indledningsvis ønskes I et Godt Nytår og velkommen til aktiviteterne i 2020. Vi 

indleder - vanen tro – med at afholde generalforsamling (GF) torsdag d. 27. februar. 
Indkaldelsen er udsendt af Holger Janns i uge 5, men for en sikkerheds skyld er den 
gengivet nedenfor.  
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Husk at betale kontingent på kr. 150 inden GF. Indbetales på reg.nr. 3511 konto 

nr. 3511713919 eller MobilePay 2536 3574. Husk at påføre navn. 

 
Indkaldelse til FOUAT Midt- og Vestsjællands Generalforsamling torsdag den 

27. februar 2020 kl. 19:30 på Skovsøgård, Skovsøvej 1, 4200 Slagelse 
 
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling med følgende dagsorden: 

1.  Formandens beretning om kredsens virksomheden i det forløbne år. 

2.  Kredsens virksomhed i det kommende år. 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4.  Fastsættelse af medlemskontingent. 

5.  Valg jf. lovene: 
     a. Kasserer for to år:  Søren Nør er villig til genvalg. 

b. Bestyrelsesmedlem for to år:   Torben Jørgensen er villig til genvalg. 
     c. En revisorsuppleant for to år: 

6.  Behandling af forslag fra bestyrelsen. 

7.  Behandling af indkomne forslag. 

8.  Eventuelt, herunder 

• Præsentation af FOUAT’s hjemmeside FOUAT.dk samt opdatering af personlige 
oplysninger.  

• Orientering om status vedr. pistolskydning. 

Forslag til dagsordenens pkt. 7. skal være Holger Janns i hænde senest torsdag den 
13. februar 2020. 

Tilmelding til Holger Janns senest fredag den 21. februar 2020. Efter 

generalforsamlingen er foreningen vært ved et varmt måltid mad. 

Tonni Schumann 

Kredsformand 




 

Foredragsrækken indledes den 2. april med et besøg af politiinspektør Kim 

Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der vil fortælle om sit arbejde og sin 

karriere inden for politiet, samt et par af de sager han har været involveret i. Foredraget 

gennemføres i samarbejde med Hjemmeværnsforeningen for Slagelse og omegn. 

Invitation udsendes senere, men sæt allerede nu ”x” i kalenderen. 
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Vi ses! 

Tonni Schumann 

 
  

FYNS KREDS  
Formand: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev  6535 1042   4044 8560 

– : larsf42@hotmail.com  

Forretningsfører: Premierløjtnant Evy Krüger, Broholmvej 67, 5672 Broby,  2277 4666- : 

ekok@mail.dk. Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887 860 228 

  

 

DØDSFALD 
 
Kaptajn Anton Kjems Hansen. 
 

Kreds Fyn har mistet endnu en af sine trofaste medlemmer.  Den 24. december 
2019 døde kaptajn Anton Kjems Hansen, 85 år. Han var pensioneret murermester i sin 
hjemby, Assens.  Anton Kjems Hansen var mangeårigt medlem af FOUAT Fyns Kreds - dog 
uden at deltage i arrangementerne, men han støttede trofast år efter år med sit 
kontingent. Han var også medlem af Assens Marineforening, og i den forbindelse modtog 
han i 2003 mindetegn for tro tjeneste ved Søværnet. 

Æret være hans minde! 
 

 
 
Mød op til vores generalforsamling! 

Når dette nummer af FOUAT MEDDELELSER udkommer, kan du lige nå at 
tilmelde dig til kredsens ordinære generalforsamling. Husk tilmelding til spisningen inden 
den 18. februar. Datoen for generalforsamlingen er fredag den 28. februar 2020. 

Bindende tilmelding (spisningen), til formanden, kaptajnløjtnant Lars 
Falkenberg, tlf. 40 44 85 60, eller mail: lars42@hotmail.com. I øvrigt henvises til den 
indbydelse, der er sendt ud til jer på mail. Sig til, hvis du ikke har modtaget den! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Knkc4H6-ghfLMM&tbnid=Ov7VsLFEpyf4LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.3.dk/Business/Kundeservice/Velkommen/Kontakt-3/&ei=a4ifUdmvMo3y0gW9joGwDg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHMoqWZ2N39y168kPrAHtE0oSSGdA&ust=1369496024800971
mailto:lars42@hotmail.com
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Generalforsamlingen starter med spisning af Dannevirkes dejlige 
wienerschnitzel inklusive tilbehør og 1 øl, vin eller vand. Pris kr. 150 pr. kuvert. Tag meget 
gerne din partner/ledsager med. Arrangementet starter kl. 18:00. Selve 
generalforsamlingen begynder kl. 19:00. 

Vi glæder os til at se jer. 
 

 
Vores udflugter i 2020  

Ved et nyligt holdt bestyrelsesmøde hos forretningsfører premierløjtnant Evy 
Krüger blev det blandt andet drøftet, hvor vores forårs- og sensommerudflugt skulle gå 
hen. Nedenstående forslag er med forbehold for endelige godkendelser. Der arbejdes på 
følgende arrangementer: 
Forårsudflugt i maj: Besøg med rundvisning på Flyvestation Karup. Der er mange 
formaliteter, som skal på plads for at besøge denne store militære arbejdsplads. På 
hjemvejen skal vi besøge en rhododendron-park. 
 
Efterårsudflugt i september: Forslag om en tur til Sønderjylland, Dybbøl Banke og 
eventuelt en særudstilling på Sønderborg Slot. Alt i anledning af at vi i år fejrer 100 året for 
Genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920. I får lejlighed til at høre nærmere 
om datoer på udflugter ved generalforsamlingen den 28. februar. 

PS: Sæt lige kryds i kalenderen ved Fyns Kreds´ populære julefrokost, der i år 
holdes 11. december 2020 på Soldaterhjemmet Dannevirke.  

 
 

Genforeningen 1920 
 
Grænsen der blev trukket af folket! 

Der er noget nationalmytologisk over Genforeningen, som i år fejrer sit 100-års 
jubilæum. Dengang fik man lært, at fremtid gror af dyre minder! 

Det var et følelsesladet øjeblik, da Hans Majestæt Kong Christian den 10. red 
over grænsen til det genforenede land ved Frederikshøj den 10. juli 1920, klokken 9:20. 
Hesten - den hvide vallak - havde kongen lånt af Grev Danneskiold-Samsøe i Hadsund. 

Hvidklædte piger strøede røde og hvide roser på vejen gennem den 
blomstersmykkede portal.  Bag kongen red hans to unge sønner, Kronprins Frederik (den 
senere Kong Frederik den 9.) og Prins Knud (den senere arveprins Knud). 

Det nationalromantiske højdepunkt indtraf, da den 9-årige præstedatter, 
Johanne Braren, overrakte kongen en buket røde og hvide roser. Kongen tog Johanne op 
på hesten, og hun red med et stykke vej, inden hun blev rakt ned til sin mor igen. 
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Kong Christian den 10.’s berømte ridt over grænsen 

 

Ingen har vist udtrykt symbolikken på Genforeningen bedre end digteren 
Henrik Pontoppidan:  

 
”Det lyder som et Eventyr, et Sagn fra gamle Dage – 
En røvet Datter, dybt begrædt, er kommet frelst tilbage…” 

 
Symbolikken var klar - efter 56 år under tysk styre. 
 Man siger, at Kong Christian den 10.’s ridt ved Frederikshøj, var blevet 
forudsagt mange år før Genforeningen af en Jomfru Fanny i Persillegade i Åbenrå. Hendes 
profeti lød: ”Kongen vil ride over grænsen på en hvid hest!” Den 10. juli 1920 gik hendes 
spådom i opfyldelse!  
 
Europakortet blev tegnet om 
 Forud for Genforeningen lå en resolution fra fredsforhandlingerne efter 1. 
Verdenskrig i Versailles 1919. Danmark blev tilbudt at få det område tilbage, som vi 
mistede efter krigen i 1864. Fra Kongeåen til den gamle Ejdergrænse. Men Danmark 
ønskede en demokratisk tegnet grænse på grundlag af en folkeafstemning, der afholdtes i 
Zone 1 fra Kongeåen til nord for Flensborg og i Zone 2 fra Flensborg til Ejderen. Zone 1 fik 
stort dansk flertal, Zone 2 fik stort tysk flertal. Således blev landsdelen delt ved 
folkeafstemningen. Få år før havde vi også haft en folkeafstemning om at sælge de 
Vestindiske Øer. Det var folket der talte! 
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Grænsedragningerne 1866 og 1920 

 
100.000 på Kongeskansen 
 Kulminationen i Genforeningen indtraf den 11. juli 1920, ved folkefesten i 
Kongeskansen på Dybbøl, hvor Hans Majestæt, Kong Christian den 10. fik overrakte det 
sidste Dannebrog, der blev strøget i 1864 efter kampen ved Dybbøl. Flaget blev overrakt 
af nogle unge piger og af 1864-veteranen Hans Hansen. 

Det anslås at folkefesten blev fejret af 100.000 mennesker. På Kongeskansen 
udtalte statsminister Niels Neergaard (V) de berømte ord, henvendt til de dansksindede i 
Sydslesvig: ”De skal ikke blive glemt!”. Ord som Danmark har holdt, også her i 2020.  
 
Mindretal nord og syd for grænsen 
 Grænsedragningen nord om Flensborg gav dansksindede mindretal i Sydslesvig 
og tysksindede mindretal i Sønderjylland. For tyskerne var det jo alt andet lige en afståelse 
af land. Men vi kan sammen med tyskerne glæde os over den gode ånd, der har hersket 
mellem parterne siden.  Især efter 2. Verdenskrig har både danskere og tyskere evnet at 
række udstrakte hænder mod hinanden. Et venskab som begge parter kan fejre, også i 
forbindelse med Genforeningen. Et forbillede på fredelig grænsedragning der har vakt 
respekt ude i verden.  
 Tyskerne er vore venner og gode NATO-partnere.  
 

For mit eget vedkommende kan jeg sige: Fyn lærte mig at smile. Sønderjyderne 
lærte mig om nationalfølelse! 

Palle Christiansen 
                                                                                                        Sekretær 
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SYDJYSKE KREDS  

Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstetoften 12, 8330 Beder  
 2010 2911 -  hans.vedholm@gmail.com  
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia.  
 7556 2992 og 2856 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  

  
Generalforsamling - RETTELSE 

På grund af presserende omstændigheder er det nødvendigt at flytte den i 

MEDDELELSER Nr. 229 varslede ordinære generalforsamling 2020 til  

onsdag den 11.marts 2020 kl. 10:00. 

Vi mødes på Restaurant Skamlingsbanken, Skamlingsvejen 123, 6093 Sjølund. 

Indkaldelse med dagsorden udsendes direkte til medlemmerne. Som besluttet 

under tidligere generalforsamlinger, skal forslag til behandling på generalforsamlingen 

være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 26. februar 2020. 

Vi starter med mødekaffe m/brød kl. 10:00. Kl. 10:30 går medlemmerne i gang 

med generalforsamlingen, som forventes at kunne overstås på ca. en time. 

Under generalforsamlingen har dagens guide og foredragsholder, vort 

medlem, major Lorenz C. Asmussen, indvilliget i at tyvstarte eftermiddagens foredrag for 

vore medbragte damer, så de kommer lidt foran os andre.  

Så er der frokost, kuvertpris: Kr. 250. Efter frokost vil Lorenz Asmussen – med 

skyldig hensyntagen til vejrliget og deltagernes gamle ben – vise rundt på 

Skamlingsbanken, fortælle om stedets historie, om det nationale sammenholds betydning 

for genforeningen, og om Skamlingsbankens status som symbol for dette sammenhold. 

 
 

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  

  



Dødsfald 

Fhv. generallæge Svend Trier, Aarhus er den 21. januar 2020 afgået ved døden. 

Svend Trier var født den 23. oktober 1923 
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Generallæge Svend Trier 

Han var student fra Østre Borgerdyd og begyndte at læse medicin i 1942. Under 

besættelsen blev han via den akademiske terrænsport ført ind i modstandsbevægelsen. 

Da familien var af jødisk herkomst, måtte han i 1944 flygte til Sverige. Han fortsatte sit 

studium i Lund, men meldte sig til Den danske Brigade i Sverige. 

Ved befrielsen vendte han med Brigaden tilbage til Danmark med 

bevogtningsopgaver i København og var senere på den tyske fæstning i Hanstholm. 

Interessen for det militære lægevæsen fik Svend Trier inden sin 

embedseksamen, idet han første gang skrev om sagen i Militært Tidsskrift 1948. To år 

senere fik han sin lægeeksamen, og værnepligten ventede igen med en uddannelse til 

reservelæge i Hæren. Han fortsatte sin civile specialistuddannelse med hospitals- og 

privatpraksis, mens han steg i graderne til militær overlæge, stabslæge og endelig 

generallæge 1973-88. 

Svend Trier var en anerkendt foredragsholder og var interesseret i FOUAT’s 

arbejde. I nordjyske Kreds holdt han i marts 2015 foredrag om Modstandsbevægelsen - 

flugten til Sverige og Den Danske Brigade, og han deltog så sent som i 2018 i FOUAT 

Repræsentantskabsmøde. 

Æret være Svend Triers minde. 

Franz Strehle 
 

 

Første Kranselægning den 24. december kl. 08:00. 

Under patruljeflyvning den 5. maj 1945 observerede Consolidated Liberator, KH347 

fra RAF 86 Squadron over Kattegat NØ for Anholt fire tyske ubåde, som sejlede nord på. 

Over radioen blev tre andre Liberator-fly tilkaldt og begyndte at cirkle rundt omkring de 
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tyske ubåde. 

Kl. 19:30 åbnede en af ubådene ild mod den ene Liberator. Piloten F/Lt George W. 

Hill på KK299 angreb derefter og kastede en bombe som detonerede kun 6 meter fra 

ubåden. Chefen på ubåden gav ordre til at åbne ild, KK299 blev under angrebet ramt og 

styrtede brændende i havet. Alle 11 flyvere omkom, telegrafist W/O Arthur J. Dale blev 

fundet ved Hals og begravet på Aalborg Søndre kirkegård. 

 

Den Anden Kranselægning på Mindelunden på Almen Kirkegården, kl. 16:00 

I tusmørket mødte omkring 30 mennesker op for at ære og mindes de 23 navngivne 

fanger og den ukendte KZ- fange fra Neuengamme. 

Chefen for Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland, oberstløjtnant Jan Johansen, bød 

velkommen, og fortalte om baggrunden for ceremonien, Johnny Schjoldager spillede for 

til fællessangen ”Den yndigste rose er fundet”, og sognepræst Steen Thomsen forestod 

andagten, inden oberstløjtnanten lagde krans og Johnny Schjoldager spillede trompetsolo. 

Ceremonien sluttede med fællessang ”Altid frejdig når du går”. Oberstløjtnanten 

takkede for fremmødet og ønskede alle en glædelig jul og godt nytår. 

 

 
Oberstløjtnant Jan Johansen 

(Foto: KP Christian Aaen Christensen) 
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Nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke – 9. januar 2020 

Domprovst Niels Christian Kobbelgaard indledte gudstjenesten med oplæsning af 

teksten hos evangelisten Matthæus kapitel 2, vers 1-12 om ledestjernen, der førte De Vise 

Mænd til Jesusbarnet i Betlehem. 

Gæsteprædikant var chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter 

Harling Boysen, der med udgangspunkt i dagens skriftsted sagde: 

”Vi har netop hørt domprovsten tale om Matthæus’ tekst til Helligtrekonger og om, 

hvordan de tre vise mænd fulgte ledestjernen til Jesus. Hvor Matthæusevangeliet taler om 

ledestjernen, taler Johannesevangeliet i teksten til Helligtrekonger om Jesus som verdens 

lys. 

Vi har netop lagt et år - og et årti - bag os og taget hul på et nyt år – og et nyt årti. 

Det giver anledning til se tilbage på tiden, der gik og se fremad på tiden, der kommer. Hvilke 

ledestjerner har vi fulgt, hvilke vil vi følge, og hvad er det, der giver lys i vores verden. 

Mange konflikter har hersket i årene, men særligt Ruslands og USA's ageren har haft 

en betydning for vores behov for at tænke over vores ledestjerne. Gennem 90’erne og i 

00’erne så vi et tættere bånd mellem stormagterne, og vi engagerede os i konflikter i 

fjernere egne, der i større grad fokuserede på civile frihedsrettigheder og demokrati. I disse 

konflikter havde vi entydigt den militære overmagt. 

 

 
Generalmajor Peter Harling Boysen, 
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Men fra midten af 10’erne så vi en ændring. Rusland annekterede Krim og indsatte 

såkaldte ”grønne mænd” på en fremmed stats territorium. USA satte i stigende grad 

spørgsmålstegn ved NATO’s musketéred, og om hvorvidt USA ville komme til udsætning, 

hvis alliancens øvrige lande ikke betalte nok i kontingent. 

På samme måde som de tre vise mænd fulgte Betlehemsstjernen til Jesus, har vi fulgt 

NATO-stjernen til at fremme sikkerhed og stabilitet i det Nordatlantiske område. Det ville 

nok være at overgøre det, hvis jeg stod her og sagde, at NATO er livets lys, som apostlen 

Johannes sagde om Jesus. Men, ligesom Betlehemsstjernen bragte de vise mænd til ”Livets 

Lys”, har også NATO været et af de midler, der i den vestlige verden har bragt os sikkerhed, 

stabilitet, demokrati og velstand. 

Mens vi i Forsvaret har stået med støvlerne plantet i Mellemøstens sand, har vi 

måske glemt at kigge mod vores ledestjerne fra tid til anden. Andre koalitioner var mere 

smidige og bedre egnede til de opgaver, vi løste på det tidspunkt. I den offentlige debat har 

også behovet for Hjemmeværnet været drøftet, og der har til tider været tegnet et billede 

af Hjemmeværnet som en anakronisme, et levn fra den kolde krig. Men nogen holdt ved 

og holdt fokus mod NATO-stjernen og det forsvarssamarbejde, alliancen tager sit udspring 

i. Og med Putins ageren både i forhold til Ukraine og til de tre baltiske lande er det tydeligt, 

at der er et behov for, at NATO kan forsvare sit territorium. Det er også tydeligt, at stjernen 

ikke er falmet. Den står stadig højt placeret på himlen som garant for vores sikkerhed. Og i 

dens klare lys er det ganske tydeligt at se, at Hjemmeværnet ikke er en anakronisme, men 

en væsentlig del af forsvaret af Danmark. En stor tak skal lyde til jer, der holdt ved og aldrig 

slap jeres fokus. 

I årene, der er gået, har Specialoperationskommandoen fået Jægerkorpset og 

Frømandskorpset underlagt, præcis som planlagt, og så har vi også fået uddannelsen af 

Slædepatruljen Sirius lagt ind under vores vinger. Med Sirius har vi fået tilført en række 

vinterkrigskompetencer, som går hånd i hånd med såvel kapaciteter som kompetencer ved 

både Jægerkorpset og Frømandskorpset. 

Selv om vi kan meget – og i udgangspunktet mener vi kan alt – så er det ikke uden 

grund, at vores motto er ”Styrke gennem fælles indsats”.  Den fælles indsats kommer blandt 

andet til udtryk ved den forbilledlige støtte, specialoperationsstyrkerne og vores 

udenlandske samarbejdspartnere modtager fra Hjemmeværnet. 

I 2019 har frivillige hjemmeværnssoldater lagt over 40.000 mandtimer til støtte for 

specialoperationsstyrkerne. Altid at kunne mønstre frivillige, selv med meget kort varsel, 

på alle tider af døgnet og året, det er prisværdigt, og jeg vil gerne fremhæve en af 

Jægerkorpset seneste øvelser, hvor Hjemmeværnet mønstrede op mod 125 frivillige på én 

gang. 

For Jægerkorpset er Hjemmeværnskompagni Vendsyssel og Hjemmeværnsdistrikt 



Side - 28 - af 41  

  

Nordjylland den største trækkraft og de største bidragydere. Herudover har 

Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest ansat en forbindelsesofficer ved Jægerkorpset, og 

den pågældende gør en rigtig stor indsats for, at samarbejdet og støtten fungerer. 

Den fælles indsats kommer også til udtryk i den internationale opgaveløsning, bl.a. i 

Mali, hvor Hjemmeværnet i regi af SSR- kompagniet (Særlig Støtte og Rekognoscering), 

støttet af Frømandskorpset, gennemfører uddannelse af den maliske nationalgarde. Jeres 

løsning af den opgave og de mange andre nationale og internationale opgaver viser, hvor 

højt et niveau Hjemmeværnet besidder. 

Allerede i denne uge er samarbejdet i 2020 påbegyndt. Hjemmeværnet støtter med 

figuranter ifm. Jægerkorpsets værtskab for Nordic Special Operations Combat Medic kursus. 

I 2021 gennemføres øvelse Night Hawk næste gang. Night Hawk er en øvelse med 

såvel danske som udenlandske specialoperationsstyrker og en øvelse, hvor vi i 

Specialoperationskommandoen plejer at blive støttet af Hjemmeværnet. Næste Night 

Hawk øvelse skulle have været i 2020. Når det først bliver i 2021, hænger det bl.a. sammen 

med, at vi i 2020 opbygger en Composite - Special Operations Component Command, i 

daglig tale kaldet C-SOCC. Bag denne forkortelse ligger, at vi i samarbejde med 

Nederlandene og Belgien opbygger et operativt hovedkvarter, der stilles til rådighed for 

NATO. Hovedkvarteret vil også blive bragt i spil i forbindelse med øvelse Night Hawk 2021 

og dermed tilføje en ekstra dimension i forhold til tidligere. Allerede nu vil jeg gerne sige 

tak for den støtte, HJV yder til øvelsen. Det ville ganske enkelt ikke være muligt for os at 

gennemføre en øvelse af den størrelse, hvis ikke Hjemmeværnet støttede op. 

Livets lys er det, der giver os værdi. Det der gør, at vi går i samme retning og gør en 

særlig indsats. I Forsvaret har vi en kernefortælling, et livets lys, som jeg tænker, at også 

Hjemmeværnet kan identificere sig med: 

 

”I Forsvaret kæmper vi for Danmarks sikkerhed. 

Vi har modet, evnen og viljen til at kæmpe for fællesskabet og for de centrale værdier, 

som vores samfund hviler på. 

Vi løser opgaver for Danmark, som ingen andre kan. 

Vi gør det til hverdag, og når der kræves noget ekstraordinært. 

Vi er stolte af at passe på Kongeriget Danmark. 

Vi gør det sammen. Og vi gør det nogle gange med livet som indsats. 

Vi gør det, fordi det er en del af vores militære identitet. 

Vi gør det, fordi noget er værd at kæmpe for.” 

 

Det er det, der gør arbejdet i Forsvaret til mere end et job. Det er det, der gør 

Hjemmeværnet til mere end en forening. Det kan være repræsenteret ved en fane, et 
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mærke eller en uniform, men i virkeligheden drejer det sig om, at vi tror på, at noget er 

større end andet. At noget er bedre end andet. At noget er værd at kæmpe for og - i værste 

fald - at dø for. 

Et pejlemærke, en ledestjerne at følge og et lys til at lyse op, når mørket trænger sig 

på. 

Lad mig slutte med, at ønske Hjemmeværnet tillykke med sidste års 70-års 

fødselsdag samt udtrykke min dybeste respekt og anerkendelse af Hjemmeværnet for det 

store engagement, der altid udvises, når der bedes om støtte, hvad enten det er til 

Specialoperationskommandoen og vores enheder, Forsvarets øvrige myndigheder eller 

civilsamfundet. Jeg har i mit efterhånden lange virke kun oplevet Hjemmeværnets tilgang 

til opgaveløsningen som yderst professionel og kompetent – tak for det. 

 

Godt Nytår! 
 

 

Foredrag, Flugtruterne fra Nordjylland. 

Torsdag den 2. april 2020 kl. 19:30. fortæller Jan Hammer Larsen om de forskellige 

flugtruter fra det nordjyske område under besættelsen. 

Sted: Lokalet Badehusvej 21, over gården. (Du kan parkere på Kvicklys P-plads på 

hjørnet af Dannebrogsgade og Badehusvej. Husk at stille P skiven). 

Tilmelding til Franz Strehle på 4091 5588 eller e-mail: franzstrehle@yahoo.dk  senest 

den 28. marts. 
 

 

Foredrag Den Røde Brænding. 

Her fortæller historiker Jakob Kjærsgaard om danskere i allieret krigssejlertjeneste 

på D-dagen og ved invasionen i Normandiet 1944. 

Torsdag den 30. april 2020 kl. 19:00 i lokalet, Strandvejen 12-14 plan 2 lokalet 315. 

 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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Omkring 6.300 krigssejlere i allieret tjeneste besejlede verdenshavene. Mere end 800 var danskere. 

 

Tilmelding til Franz Strehle på 4091 5588 eller e-mail: franzstrehle@yahoo.dk  senest 

den 25. april 2020. 

 

REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019 

 

 Ved en beklagelig fejl er referatet fra Repræsentantskabsmødet i 2019 ikke 

blevet gengivet i MEDDELELSER. Formandskabet har af hensyn til fastholdelse af 

foreningens løbende historie besluttet, at dette bedst sker ved at centrale 

foreningsmæssige forhold dokumenteres ved gengivelse i MEDDELELSER, også selv om 

referatet har været tilgængeligt på hjemmesiden. 

 Nævnte referat er derfor aftrykt i det følgende. 

Red. 

REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

ONSDAG DEN 10. APRIL 2019 I ODENSE 

FOUAT redaktør, Bjarne Skov Jensen (BSJ), bød velkommen til FOUAT årlige 

repræsentantskabsmøde, og takkede Fyns Kreds for igen at ville tage sig af den praktiske 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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del af arrangementet. BSJ oplyste, at FOUAT formand, Jens Frandsen, med beklagelse 

havde måtte melde afbud på grund af sygdom. Han havde anmodet BSJ om på sine vegne 

af aflægge beretning på Repræsentantskabsmødet. BSJ overbragte en hilsen fra 

formanden. 

BSJ ønskede Lars Falkenberg til lykke med valget som ny kredsformand for Fyns 

Kredsen, og Evy Krüger til lykke som ny forretningsfører. 

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. 

Valg af dirigent.  

Formandskabet foreslog, at major Ove Møller Kristensen fra Københavns Kreds 

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. 

1. Formandens og kredsformændenes beretning om foreningens virksomhed i det 

forløbne år. 

BSJ 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: 

Premierløjtnant Palle Øvli Røjgaard og 

Major Kjeld Kjeldsen. 

Sydjyske kreds: 

Major Finn Asmussen (også medlem i KBH) 

Løjtnant Gunnar Ebbesen. 

Fyns kreds: 

Løjtnant Helge Lohmann,  

Major, ritmester Leif Mosegaard, 

Løjtnant Poul Nielsen og 

Kaptajn Preben Eriksen. 

Københavns kreds: 

Major Finn Asmussen (også medlem i Sydjyske), 

Stabslæge Arne Schou-Jensen, 

Oberst Ejvind Morten Veisig og  

Major Rene Debois. 

 

BSJ gik herefter gå over til den egentlige beretning. 
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Det har været et godt år for Forsvaret. Vi har fået et nyt forlig og jeg tror 

næsten, det er første gang, som jeg i hvert fald kan huske, at det er med en substantiel 

forøgelse af forsvarsbudgettet. Sådan startede Jens op sidste år, og det kan jeg jo passende 

starte med igen; for som bekendt er der jo kommet yderligere et bredt forlig, der bidrager 

med yderligere halvanden milliard til forsvarets slunkne kasse. Jeg skal så i øvrigt holde mig 

fra at gå dybere ind i, om forsvaret kan bruge de yderligere ressourcer og om hvornår de 

kommer. 

På sidste års repræsentantskabsmøde her i Odense besluttedes det at etablere 

et nyt lille forum, hvor kredsformændene mødes med landsformanden – et 

formandsmøde. Der tages ikke referat af møderne. Det første møde gennemførtes i 

direkte forlængelse af repræsentantskabsmødet sidste år og ligeledes gennemførtes et 

møde i forbindelse med Folk & Sikkerheds Sikkerhedspolitiske konference på 

Christiansborg i efteråret. På seneste møde blev man enige om, at det er hensigtsmæssigt 

at mødes i den lille kreds fremadrettet de to gange om året, altså i direkte forlængelse af 

repræsentantskabsmødet og så i forbindelse med F&S sikkerhedspolitiske konference på 

Christiansborg. 

På sidste formandsmøde, hvor Franz og Leif desværre ikke havde mulighed for 

at deltage, drøftedes blandt andet Medlemskartoteket – alle bakkede op herom, og der 

var enighed om, at formanden skrev en lille reminder i MEDDELELSER, hvilket er sket. Erik 

vil senere give status for kartoteket. 

Man drøftede også den tilbagevendende udfordring med at få optaget en 

artikel i Hjemmeværnsmagasinet. Til forhåbentlig alles tilfredshed har CH/HJV nu meddelt 

mig, at vores opråb/reklame for FOUAT bringes i næste nummer – nu håber jeg så, det 

holder. 

Det blev endvidere besluttet, at efterfølgerplanlægning i kredsene ikke er 

noget, landsledelsen skal tage sig af – det er et rent kredsanliggende. Formanden vil i den 

anledning, hvis nævnte planlægning ikke allerede er indarbejdet som et led i kredsenes 

bestyrelsesarbejde, anmode jer om at tage dette op til implementering. 

Muligheden for at etablere lokale partnerskaber blev ligeledes vendt. Der var 

enighed om, at det var en god mulighed for at udbrede kendskabet til FOUAT og ligeledes 

til at få skabt lokale, brugbare synergier. Formanden har i den forbindelse anmodet 

kredsformændene om under gennemgangen af deres beretning i dag kort til inspiration 

for vi øvrige at orientere om aktuelle lokale partnerskaber. 
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Vi vendte også den seneste udvikling af MEDDELELSER, som nu alene fra 

udgangen af 2018 findes i en elektronisk form. MEDDELELSER Nr. 224 er således for første 

gang alene distribueret via vores hjemmeside. Denne ændring rummer i øvrigt en række 

fordele. Vi er ikke længere begrænset af sidetallet; tidligere fordobledes 

portoomkostningen, når sideantallet oversteg 32. Derudover er vi nu i stand til at bringe 

lidt større billeder – og dermed bedre illustrationer – af kredsenes indlæg. Vi vil naturligvis 

fortsat sikre, at indlæg i MEDDELELSER har snæver tilknytning til kredsenes aktiviteter og 

foreningens generelle virksomhed. 

Endvidere drøftede vi behovet for at kunne markere medlemsjubilæer, f.eks. 

ved at vores emblem blev udvidet med et 10- og et 25-års jubilæumstegn. Vi var lidt i tvivl 

om holdningen hertil og besluttede at tage en drøftelse herom i dag. Vi tager det under 

punkt 6. 

Bidrag til Landskassen drøftedes ligeledes, og det tager vi under 

økonomidagsordenspunktet, hvor vi også vender fremtidig dækning af udgifter til 

afholdelse af repræsentantskabsmøde. 

Endelig drøftede vi muligheden for fortsat at kunne trække på hjælp fra hæren 

til vore skydninger. Københavns kreds er i klemme, men reelt er hele FOUAT i klemme, da 

forsvaret skifter pistol. Formanden har været i kontakt dels med CH/PROD og dels med 

CH/Hærkommando. Kontakterne er sluttet med, at GM Kenneth Pedersen skriftligt har 

meddelt følgende: 

 ”Kære Jens. Jeg lovede at vende tilbage til dig vedr. Hærens muligheder for at 

støtte FOUAT pistolskydninger. Staben har nu undersøgt, hvad sikkerhedsbestemmelser 

og overgangen til ny pistoltype medfører i forhold til jeres ønsker. Jeg må på den baggrund 

desværre meddele, at det ikke er muligt at støtte som ønsket, da Hæren ikke har 

ressourcerne hertil. Da FOUAT består af civile gælder nu, at man forud for en sådan 

skydning skal have søgt tilladelse en måned i forvejen. Dertil kommer, at Hæren jf. 

bestemmelserne skal stille en sikkerhedsbefalingsmand pr. skytte samt en skydeleder. 

Aktiviteten vil således hver gang kræve et stort antal soldater og være meget 

ressourcekrævende. I tillæg hertil afhænder Hæren sine pistoler M/49 i forbindelse med 

overgangen til ny værnsfælles pistoltype, som FOUAT medlemmer ikke vil være omskolede 

til. Hæren ser derfor desværre ikke mulighed for at støtte i denne sag.” 

Og på anmodningen om et uddybende møde: 

”Kære Jens. Jeg er klar over, at det ikke var det resultat, FOUAT havde ønsket, 

men desværre må det blive sådan. Vi har simpelthen ikke ressourcerne til at støtte med 
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det set – up, som jeres ønske vil kræve. Andre modeller – såsom omskoling og udlån uden 

militært personel – er ikke mulige. Hæren har øget sikkerheden omkring sine våben på 

baggrund af trusselsbilledet og dertil kommer, at de nye pistoler er en knap ressource, som 

skal prioriteres til de operative enheder. Jeg er sikker på, at FOUAT kan forstå og 

respekterer disse aspekter. Jeg vil meget gerne mødes med jer om andre emner.” 

Lad mig herefter vende mig mod medlemssituationen. Jeg har de friskeste tal 

fra Erik. Vi er nu 38 medlemmer i Nordjyske, 41 i Sydjyske, 52 i Fynske, 53 i Midt- og 

Vestsjællandske og 146 i København. I alt 330 medlemmer, hvoraf 321 er 

standardmedlemmer, 1 er æresmedlem og 8 er juniormedlemmer. I alt er vi marginalt det 

samme antal medlemmer som sidste år og det betyder med de 11 afdøde, at vi i alt har 

fået 9 nye medlemmer siden sidste år. Jeg synes, at det er meget flot, at vi nu for tredje år 

i træk kan udvise en stabil medlemssituation. Det er jo ikke sådan, at konkurrencen om 

aktive, engagerede, mulige medlemmer er blevet mindre. Jeg vil gerne her selvfølgelig 

takke alle kredsene for jeres indsats hermed. Uden gode aktiviteter og evnen til at skabe 

gode rammer, var vi aldrig nået så langt. Jeg vil i den forbindelse henlede 

opmærksomheden på, at der på hjemmesiden findes en opdateret liste over kredsenes 

foredragsaktiviteter. Den afspejler et højt kvalitetsniveau og kan være et godt redskab i 

hvervearbejdet. 

Jeg synes, jeg skylder en lille tilbagemelding på det bøvl og derfor drøftelser 

heraf, vi har haft vedr. booking af lokaler gennem servicecenteret i Hjørring. Al begyndelse 

er som bekendt svær og Booking Hjørring har da også været et skoleeksempel herpå. Det 

er imidlertid blevet meget bedre, og jeg synes nu, at man kan sige, at dette område er i 

god gænge og jeg håber, at alle kredse oplever det samme. Det er ikke min hensigt at gøre 

mere ved dette. 

Helt det samme kan man ikke sige om adgangen til forsvarets etablissementer. 

Jeg tror ikke, at det blå pensionistkort kommer til at virke igen. Hver gang jeg drøfter det, 

trækkes trusselbilledkortet, og det er meget vanskeligt at argumentere imod. Jeg kender 

kun en forening, hvor det er lykkedes – Flyvevåbnets Historiske Samling -at bevare deres 

civile ID-kort. Jeg anbefaler således, at vi indstiller os på situationen og accepterer, at vejen 

frem går gennem indsendelse af deltagerlister med navne mv. på de enkelte deltagere ved 

hvert besøg. 

 Jeg vil gerne her gøre lidt reklame for Folk & Sikkerheds arrangementer. 

FOUAT er som bekendt medlemsorganisation, og det giver blandt andet adgang til deres 

arrangementer og jeg har nu de sidste fire år deltaget i deres årsmøder i Fredericia og deres 
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Sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg og deres Nytårs gudstjeneste – absolut 

værd at tilmelde sig. 

Til slut vil jeg gerne takke kredsbestyrelserne, vores webredaktør – Jørgen, 

vores redaktør af MEDDELELSER – Bjarne og vores forretningsfører Erik. Alle for et 

nødvendigt og godt udført arbejde. 

Hermed afsluttede BSJ formandens beretning. Der var enkelte 

bemærkninger/kommentarer til beretningen. 

Tonni Schumann bemærkede vedrørende det blå kort, at medlemmer af 

Hjemmeværnet har adgang til militære etablissementer. 

Holger Jans bemærkede vedrørende skydning, at der snart udgives et nyt 

sikkerhedsreglement til afløsning for SIKKAV. 

Hans Vedholm fortalte, at der er kommet en opdatering af bestemmelse for 

traditionsbærende foreninger i december 2018. Hans ville fremsende denne til 

formandskabet. 

Herefter blev formandens beretning godkendt med applaus. 

BSJ gav herefter ordet til kredsformændene. 

a. Kredsformændenes beretning fra kredsene.  

I ”MEDDELELSER” nr. 224 og 225 er kredsenes aktiviteter lidt mere beskrevet. 

Midt- og Vestsjællands Kreds: Formand Tonni Schumann nævnte, at året var 

gået godt. Der har været flere gode arrangementer med god tilslutning (30 – 40% 

deltagelse pr. arrangement). Der er to nye medlemmer på vej til kredsen. Kredsen har 

fokus på medlemsregistrering. Kredsen har et godt samarbejde med Folk & Sikkerhed. 

Kredsens to juniormedlemmer fungerer som forbindelsesofficerer til forsvaret. 

Sydjyske Kreds: Formand Hans Vedholm nævnte, at der var gennemført gode 

arrangementer med god deltagelse. Der er betydelig brugerbetaling til arrangementerne. 

Det er vanskeligt at hverve medlemmer, der er medlem af andre foreninger. Kredsen har 

kontakt til Marinehjemmeværnet. Det har givet bonus. Formanden har skrevet til 

medlemmerne og opfordret dem til at registrere sig. Hans udtrykte stor ros til FOUAT 

hjemmeside og MEDDELELSER. Hans nævnte også, at kredsen har en god økonomi. 

Nordjyske Kreds: Formand Franz Strehle nævnte, at der havde været mange 

gode arrangementer i det forløbne år. Han nævnte videre, at der er etableret en komité 

med to medlemmer, der skal forsøge at hverve nye medlemmer. 
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Fyns Kreds: Formand Lars Falkenberg fortalte, at der havde været 34 deltagere 

på generalforsamlingen. Der er gennemført mange gode arrangementer i årets løb. Lars 

nævnte, at Fyns Kreds ønsker oplysning om resultatet af landsskydningen på et tidligere 

tidspunkt, således at evt. præmiemodtagere kan inviteres til modtage præmien på 

Repræsentantskabsmødet. Lars nævnte, at kredsen samarbejder med Fyns 

Militærhistoriske Museum og deltager ved deres foredrag. Der er tanker om dobbelt 

medlemskab. 

Københavns Kreds: Formand Erling Flebbe var ikke tilstede. Næstformand Henning 

Mortensen fortalte om kredsens virke. Der er gennemført 8 foredrag, klipfiskfrokost, 

stiftelsesfest, generalforsamling og sommertur til Dragør Fort. Der blev kun gennemført to 

skydedage. Programmet for 2019 vil minde meget om 2018. Sommerudflugten vil gå til 

Panzermuseum East. Kredsen har et godt samarbejde med HPRD (Hovedorganisationen for 

personel af reserven). 

2. FORENINGENS VIRKE I DET KOMMENDE ÅR. 

Formandskabet har ikke tanker om særlige nye aktiviteter, men ønsker at 

Intensivere på de kendte områder som omtalt i beretningen: 

- Medlemshvervning 

- Samvirke med andre foreninger (partnerskaber) 

- Medlemskartoteket 

- Fastholdelse af de to formandsmøder. 

3. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB TIL GODKENDELSE. 

Forretningsføreren fremlagde FOUAT regnskab for 2018, som blev godkendt. 

4. BUDGETTER m.v.: 

a. Fremlæggelse af forslag til budget for 2019 samt udkast til budget 2020 til 

orientering.  

Forretningsføreren fremlagde FOUAT’s budget for 2019 og 2020. Budgetterne 

blev taget til efterretning. 

b. Fastlæggelse af betaling for deltagelse i repræsentantskabsmødet. 

FOUAT landskasse har de seneste år haft underskud.  

Formanden og tre kredsformænd drøftede på et formandsmøde i november muligheden 

for at reducere FOUAT udgifter fremfor at hæve bidraget fra kredsene. Der blev fokuseret 

på udgifterne til afholdelse af det årlige repræsentantskabsmøde. 

Forretningsføreren fremsatte på formandskabets vegne følgende forslag: 
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FOUAT repræsentantskab består jf. vedtægterne af foreningens formand, 

kredsformændene og ét bestyrelsesmedlem for hver kreds. 

Landskassen betaler forplejning for disse 11 personer. 

Herudover betaler landskassen forplejning for FOUAT redaktør, 

forretningsfører og Repræsentantskabets dirigent, i alt 3 personer. 

Fyns Kreds udfører hvert år et stort stykke arbejde med at arrangere mødet. 

For at kompensere for dette arbejde, vil landskassen betale forplejning for yderligere 4 

personer fra Fyns kreds 

Landskassen vil således dække forplejningsudgifter for i alt 18 personer. 

Udgiften til forplejning i forhold til i dag vil således kunne reduceres væsentligt. 

Landskassen vil fortsat betale formandskabets transport til/fra 

repræsentantskabsmødet. Herudover vil landskassen fremover også dække dirigentens 

eventuelle transportudgifter. 

Sydjyske Kreds udtalte, at deres holdning var, at deltagerne selv skulle betale 

for forplejning, og at landskassen skulle dække transportudgifter. 

Efter en kortere drøftelse kunne Repræsentantskabet vedtage formandskabets 

forslag. 

c. Fastsættelse af bidrag til foreningen for 2020. 

Forretningsføreren meddelte, at bidraget for 2020 fortsat vil udgøre kr. 30,- pr. 

medlem med medlemstallet pr. 1 januar 2020 som udgangspunkt. Bidraget skal jf. 

vedtægterne betales senest 1. juli, men gerne før. 

5. VALG (Revisorsuppleant) 

a. Kommandør Annemette Ruth, Københavns Kreds, blev valgt med applaus. 

FROKOST 

UDDELING AF SKYDEPRÆMIER 2018 

Den nye skydeudvalgsformand, Per Kristian Madsen, og BSJ forestod 

overrækkelsen af præmier til årets bedste skytter. 

Der har været afholdt skydninger i 3 kredse. Årets resultat er Fyn 1.103, København 

1.006 og Midt- og Vestsjælland 998 point. Det samlede pointtal er på 3.107 point mod 

sidste års 3.099.  
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• Oberst Folmer Pedersens ærespræmie tilfaldt Finn Langkær, Fyns Kreds med 231 

points. 

• Kaptajn Buchs’ mindeskål blev tildelt Gert Riber Schultz, Fyns Kreds med 221 

points. 

• Kaptajn Troels-Smith’s mindepokal gik til Morten Graversen, Fyns Kreds med 221 

points. 

• Major Ulrichsens pokal tilfaldt Peter Frimuth Hansen, Fyns Kreds med 217 point. 

• Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal gik i år til Fyns Kreds med 1.103 points. 

 

6. BEHANDLING AF FORSLAG FRA FORMANDSSKABET. 

a. Status for medlemskartotek. 

Forretningsføreren, Erik Dreyer-Andersen, gennemgik status for 

medlemskartoteket.  

128 medlemmer er registreret. 80 medlemmer har gjort det via formularen på 

hjemmesiden. København: 72, Midt- og Vestsjælland: 5, Nordjyske: 0, Sydjyske: 1, Fyn: 2, 

48 medlemmer på medlemsskema. Alle fra Midt- og Vestsjællands Kreds. 

Forretningsføreren anmodede om, at alle nye medlemmer i fremtiden melder 

sig ind via indmeldelsesformularen på hjemmesiden. I nødstilfælde kan man anvende 

medlemsskemaet og fremsende dette til forretningsføreren pr. mail. 

Sydjyske Kreds ønskede ikke at pålægge medlemmerne yderligere 

administrative opgaver. 

Forretningsføreren sluttede af med at nævne, at samlet set var der i det 

forløbne år kommet 25 nye medlemmer i FOUAT. Desværre havde 16 meldt sig ud. Flot 

med så mange nye medlemmer. 

b. Jubilæumsemblem. 

På repræsentantskabsmødet i 2018 blev formandskabet pålagt at undersøge 

muligheden for at få fremstillet et jubilæumsemblem. 

Forretningsføreren præsenterede et forslag. Emblemet var baseret på FOUAT 

reversemblem med en krans under. 

En størrelse udført i hhv. ”guld” og ”sølv” ved hhv. 25 og 10 års jubilæum. Pris 

pr. stk. ved køb af 50 stk. af hver ca. kr. 43,- 

Sydjyske Kreds og Midt og Vestsjællands Kreds ønskede ikke et sådant emblem. 

Bl.a. havde man ikke information om, hvornår medlemmerne var indmeldt. 
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Nordjyske Kreds havde selv fabrikeret en medalje, som er blevet uddelt til en 

person, der har været 25 år i bestyrelsen. 

Fyns Kreds og Københavns Kreds syntes umiddelbart godt om forslaget, men 

havde også problemer med indmeldelsesdato. 

Formandskabet vil drøfte det videre forløb. 

 

c. Markering af runde fødselsdage og begravelse/bisættelse blandt landsledelse og 

kredsformænd 

BSJ fremlagde dette punkt. 

Formandskabet var i forbindelse med Leif Mosegaards dødsfald blevet 

opmærksom på behovet for, at foreningen fastsætter retningslinjer for, at formandskabet 

markerer sådanne situationer ved at sende en bårebuket med en sidste hilsen fra 

foreningen. Derudover finder formandskabet det fremtidigt naturligt at markere runde 

fødselsdage blandt landsledelse og kredsformænd ved at sende/overrække et par gode 

flasker vin ved runde fødselsdage, det vil sige 60, 65, 70, 75 osv. 

Der udspandt sig en drøftelse om dette. Sydjyske Kreds mente ikke, at dette 

var en opgave for formandskabet. Det klarede man lokalt. 

BSJ slog fast, at formandskabet ville drøfte dette videre. 

d. Ny procedure for indlæg og artikler på hjemmesiden. 

FOUAT webredaktør Jørgen Houlberg Nielsen gav en briefing om en ny 

procedure for, hvorledes indlæg og artikler skal lægges på hjemmesiden. 

 Vores hjemmesidesystem (Wordpress) med tilhørende programmer er det 

seneste år blevet opdateret utallige gange. Langt de fleste opdateringer kan tilskrives 

sikkerhedsforanstaltninger og ændringer i medfør af indførelsen af GDPR i maj 2018. 

 Før de store ændringer havde foreningens brugere som f.eks. administrator, 

redaktør og bidragsydere rettigheder til både at kunne lægge begivenheder ind i 

foreningens kalender og selv lægge indlæg og artikler ind på hjemmesiden. 

For at have den størst mulige sikkerhed på vores hjemmeside, har vi pr. 1. april 

2019 ændret proceduren for indlæg og artikler på hjemmesiden. Alle medlemmer, 

herunder jo også formænd og bestyrelsesmedlemmer, som har artikler eller indlæg, som 

de gerne vil have lagt på hjemmesiden, kan sende dem til webredaktøren på samme måde, 

som man kan sende indlæg, som skal i MEDDELELSER til redaktøren. Webredaktøren vil så 
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lægge det fremsendte på hjemmesiden på en sådan måde at det tydeligt fremgår hvem 

der står for artiklen/indlægget. Webredaktøren vil selvfølgelig læse det fremsendte 

igennem, lave sikkerhedstjek, og hvis nødvendigt lige tjekke det af med redaktør Bjarne 

Skov Jensen. 

7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.  

Der var ikke indkommet forslag fra kredsbestyrelserne. 

8. FASTSÆTTELSE AF TID OG STED FOR NÆSTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 

Formandskabet foreslog at næste repræsentantskabsmøde afholdes onsdag 

den 22. april 2020 i Odense. Fyns Kredsen erklærede sig villig til også at være værter i 2020. 

9. EVENTUELT. 

Tonni Schumann spurgte om nogen kendte Lars Larsen, som holder foredrag 

om frikorps Danmark. Interesserede kan søge yderligere oplysninger på 

www.frikorpsdanmark.dk. 

Hans Vedholm udtrykte stor ros til formandskabets arbejde. 

Franz Strehle anbefalede stærkt bogen ”Et højere kald” af Adam Makos. 

Jørgen Houlberg Nielsen anbefalede, at man kunne lægge en beskrivelse af 

bogen på hjemmesiden. 

Lars Falkenberg spurgte, hvorledes det gik med at få en ny protektor efter prins 

Henriks bortgang. BSJ svarede, at formandskabet havde haft kontakt med adjudantstaben, 

som havde tilkendegivet, at der kunne gå ganske lang tid, før der blev taget stilling til 

fordelingen af prinsens protektorater. Redaktøren sender en papirkopi af MEDDELELSER 

til Hans Kongelige Højhed Kronprinsen i håb om – når tiden kommer – at Kronprinsen er 

opmærksom på foreningens ønske om, at han vil efterfølge sin far som protektor for 

FOUAT. 

Hermed sluttede Repræsentantskabsmødet. Dirigenten takkede for god ro og 

orden. BSJ takkede dirigenten for godt udført arbejde. BSJ takkede også Fyns Kreds for godt 

værtskab. 

Grundet formandens og næstformandens fravær blev der ikke afholdt 

formandsmøde.  

Ove Møller Kristensen  Erik Dreyer-Andersen 

          Dirigent            Referent 

 

http://www.frikorpsdanmark.dk/
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER  
  DEADLINE  UDSENDELSE  

MEDDELELSER Nr. 231 (Maj-juni 2020)  01 APR 2020  15 APR 2020  

MEDDELELSER Nr. 232 (Juli-august 2020)  01 JUN 2020  15 JUN 2020  

MEDDELELSER Nr. 233 (September-oktober 2020)  01 AUG 2020  15 AUG 2020  

MEDDELELSER Nr. 234 (November-december 2020) 01 OKT 2020 15 OKT 2020 

  

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

  

Hvad  Hvem  Hvor  Hvornår  

Foredrag København Kastellet, København 13 FEB 2020 – 19:00 

Generalforsamling København Kastellet, København 27 FEB 2020 – 19:00 

Generalforsamling Midt- og Vestsjælland Skovsøgård, Slagelse 27 FEB 2020 – 19:30 

Generalforsamling Fyn Dannevirke, Odense 28 FEB 2020 – 18:00 

Generalforsamling  Sydjyske  Skamlingsbanken  11 MAR 2020 – 10:00 

Foredrag København Kastellet, København 12 MAR 2020 – 19:00 

Foredrag Midt- og Vestsjælland Skovsøgård, Slagelse 02 APR 2020 -  

Foredrag Nordjyske Badehusvej 21, Aalborg 02 APR 2020 – 19:30 

Repræsentantskabsmøde Formandskabet Odense V (Højstrup) 22 APR 2020 – 10:00 

Foredrag Nordjyske Strandvejen 12-14, Aalborg 30 APR 2020 – 19:00 

Julefrokost Fyn Dannevirke, Odense 11 DEC 2020 – 18:00 

  
   

  
   

Redaktionen afsluttet den 6. februar 2020 


