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Fællesstyrelsen
Landsformand: Generalløjtnant Ove Høegh-Guldberg Hoff
Bavnegårdsvej 41 I, 2820 Gentofte.
Telefon: 39682027. e-mail: ovehoff@tdcadsl.dk
Næstformand: Formanden for Københavns Kreds, forskningsbibliotekar D.B.,
major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup.
Telefon: 44662548. e-mail: jalars@larsen.mail.dk
Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen. Annexgårdsvej 4,
Kirke Værløse, 3500 Værløse.
Telefon: 44481885. e-mail: hf.holmgreen@privat.dk

Meddelelser fra Fællesstyrelsen
Årsmøde 2004
Oberstløjtnant C.B. Brockmeyer blev valgt til dirigent med akklamation, og han
gav straks ordet til landsformanden, der indledte sin beretning med at mindes de
medlemmer, der i årets løb var afgået ved døden, blandt andre foreningens
æresmedlem sekondløjtnant Lennart Chr. Dæhnfeldt Hagstrøm, der døde 26.
februar i år.
Landsformanden nævnte derefter om det forløbne års aktiviteter, at
- foreningen (forretningsføreren) har fået kontor hos Folk og Forsvar i
Kastellet, København,
- ”Meddelelser” og foreningens hjemmeside fik et par rosende bemærkninger,
samt
- at indberetningerne fra kredsene viste samme variation med hensyn til aktiviteter, som de tidligere år.
Om kommende års aktiviteter blev fremhævet to problemområder (portoforhøjelsen og skydningerne), som blev behandlet senere på mødet.
I forretningsførerens fravær fremlagte E.V. Olesen, Københavns Kreds’ repræsentant til Fællesstyrelsen, det reviderede regnskab, der viste et årsoverskud på
godt 1600 kr. og en kassebeholdning på godt 11.800 kr. Regnskabet blev
godkendt.
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Fællesstyrelsen indstillede til årsmødet, at kontingentet til Fællesstyrelsen
fastholdes, idet omkostningerne til afholdelse af årsmødet (kredsene hhv.
deltagere afholder selv udgifterne) er reduceret med henblik på at kunne fortsætte
udgivelse af bladet trods de forøgede udsendelsesomkostninger.
Kun revisorerne var på valg. R.K. Jacobsen og I. Segner blev genvalgt.
Drøftelse vedr. bladets fremtid:
Landsformanden fastslog, at kredsene vurderer det vigtigt, at der fortsat udgives
et blad, ikke mindst fordi der vil gå en længere årrække, før alle medlemmer er
på internettet. Derefter blev opregnet følgende muligheder:
- Samarbejde med Folk og Forsvar,
- Fællesstyrelsen gennemfører forsendelsesarbejdet og
- kredsene modtager et antal eksemplarer og fordeler selv til medlemmerne.
Der blev fremsat følgende udtalelser:
- Sydjyske Kreds: Reduceret antal udsendelser (et blad pr. kvartal).
- Københavns Kreds: Vil gerne gennemføre pakning og frankering.
- Midt- og Vestsjællands Kreds: Ønsker, at bladet fortsat udgives.
- Fyns Kreds: Vil godt selv fordele bladet til kredsens medlemmer.
Fællesstyrelsen fik mandat til at arbejde videre med henblik på at finde den mest
hensigtsmæssige løsning. Landsformanden meddelte, at redaktøren ønsker at
blive afløst på jobbet ved årsskiftet, og efterlyste (forslag til) en afløser.
Vedrørende mulighederne for at gennemføre skydninger:
Landsformanden meddelte, at han overfor forsvarsstabschefen vil rejse problemet, som er aktuelt i nogle kredse.
Forhold (dato og sted) for næste årsmøde vil blive meddelt, når de praktiske
forhold i denne forbindelse er færdigbehandlet.
Under eventuelt blev følgende fremført:
- Knud Rasmussen roste Nordjyske Kreds for et godt årsmødearrangement.
- Fyns Kreds initierede en drøftelse om mulighederne for at hædre jubilarer.
Kredsene bedes i den anledning meddele Fællesstyrelsen, om man har
mulighed for at fastslå medlemmernes indmeldelsesdato.
- Mærker m.v.:
Nåle kan stadig rekvireres ved Fyns Kreds.
Slipsene er udsolgt. Fyns Kreds vil henvende sig til kredsene med henblik
afklaring af behovet for en ny produktion.
Ønsket om et blazer-mærke undersøges ved kredsene, som meddeler
Nordjyske Kreds resultatet. (Nordjyske Kreds har via Per Ehrhorn
efterfølgende oplyst, at der i næste nummer af bladet vil komme et oplæg til
en evt. anskaffelse).
- En opfordring til deltagelse i Folk og Forsvar’s underskriftsindsamling til
støtte for bevaring af værnepligten blev henvist til individuel stilling-
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tagen/aktion. De, der måtte være interesserede i at deltage, kan henvende sig
til generalsekretær Helena Winther, Folk og Forsvar, på 33479550.
Redaktøren meddelte, at der fra og med dette nummer er sket følgende
ændring i forbindelse med trykning og fordeling af bladet:
- Redaktion som hidtil.
- Trykning som hidtil (Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster).
- Efter trykning sendes bladet til foreningens kontor på Kastellet.
- Københavns Kreds gennemfører pakning/forendelse.
Da man endnu ikke kender tidsforbruget i forbindelse med den ændrede procedure, opfordres kredsene til at sende redaktøren mail eller brev om aktiviteter med kort tilmeldingsfrist, så disse kan blive nævnt på hjemmesiden.
Der udspandt sig en kort drøftelse om ledsageres deltagelse i årsmødearrangementerne. Drøftelsen blev ret ensidig, da evt. modstandere holdt ”lav
profil” – sikkert under indflydelse af det udmærkede arrangement, som Nordjyske Kreds havde lavet i tilslutning til dette årsmøde.

Landsformanden takker oberst Leif Sandahl for indsatsen som kredsformand for
Storstrøms Kreds, byder major Erik Blyme velkommen på posten som kredsformand, og takker dirigenten for vanlig god mødeledelse.
Endelig takkes Franz Strehle og hans hjælpere i Nordjyske Kreds for et godt årsmødearrangement.
Udvidet dækning af årsmødet.
Da det var første gang – i hvert fald i en længere årrække – at afholdelse af
årsmødet var lagt i hænderne på en af kredsene, vil dette nummer – ud over
ovenstående dækning af selve årsmødet – indeholde en mere omfattende
beskrivelse med henblik på, at alle medlemmerne kan få et indtryk af nyskabelsen, som kunne fortjene at blive videreført i andre dele af landet.
Nordjyske Kreds havde indlagt følgende i programmet:
(Dagen før årsmødet)
- Afhentning på banegården og indkvartering på Nørre Uttrup Kaserne.
- Transport til og rundtur (med lokal guide) i Aalborg efterfulgt af fælles middag på en af byens restauranter og returtransport til kasernen.
(På årsmødedagen)
- Landsformandens velkomst og præsentation af Nordjyske Kreds’s fane.
- Garnisonskommandantens velkomst og briefing, frokost samt årsmøde.
- Transport til banegården.
Se også følgende artikler:
- ”Det gamle Aalborg” på siderne 12, 15 og 18.
- ”Garnisonskommandantens orientering” på side 7-9.
Det er redaktørens håb, at disse oplysninger kan inspirere andre til at følge op
med lokale initiativer af lignende art.
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Københavns Kreds
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen, Digterparken 76,
2750 Ballerup. Telefon: 44662548. e-mail: jalars@larsen.mail.dk
Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal. Telefon: 49145023. Giro 6403182.

Dødsfald
Det er med sorg, at Københavns Kreds har modtaget underretning om, at vort
æresmedlem
sekondløjtnant Lennart Chr. Dæhnfeldt Hagström
15. april 1917 - 26. februar 2004
er afgået ved døden.
Gennem medlemskab tilbage fra efterkrigsårene, habil skytte på pistol, hvor han
blev hædret for sine resultater i 1994, bestyrelsesposter frem til 1996 og fortsat
flittigt fremmøde til kredsens arrangementer blev Hagström ophøjet til æresmedlem.
Hagström vil blive savnet for sin venlighed og for godt kammeratskab. Han var
med sin adfærd og holdning en gentleman, en værdig repræsentant for officersforeningen.
Gennemførte arrangementer:
Torsdag den 26. februar afsluttedes vinterens foredragsrække for 24 tilhørere
med museumsinspektør Svend E. Albrethsens gennemgang af ”Slaget om Royan
- en fransk 'sejr' i den 11. time”. Beretningen omhandlede tyskernes opbygning af
forsvarsværker langs den franske Atlantkyst og de allieredes efterfølgende
nedkæmpelse af disse i efteråret 1944 med vægten på 'Festung Gironde'. For
civilbefolkningen var især det engelske bombardement af byen i januar
uforståeligt, idet der ikke fandtes egentlige militære mål. Byen nægtede således
efter krigen at modtage Æreslegionen for de lidelser, som befolkningen havde
været udsat for.
Generalforsamlingen
blev gennemført den 11. marts 2004 kl. 1900 i Kastellet med Erik V. Olesen som
dirigent.
Forsamlingen indledte med at mindedes kredsens afdøde medlemmer: Kirsten
Broge, Gunner Frandsen og Lennart Chr. D. Hagström.
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Formanden konstaterede i sin beretning, at bestyrelsens valgte program for år
2003 havde haft medlemmernes tilslutning med et fremmøde på 35 personer i
gennemsnit. Det fulgte koncept vil derfor være linien for bestyrelsen for det
kommende år. Ønsker om yderligere aktiviteter henvises derfor til andre kredse,
der har den fornødne ekspertise, f.eks. militære ekskursioner til udlandet, eller
som kan formidle tilladelse til at overvære militære demonstrationer. Det skal
dog ikke afholde medlemmer fra selv at opstille rammer og gennemføre
aktiviteter. Avertissement om sådanne aktiviteter kan foretages efter formandens
godkendelse gennem MEDDELELSER under Københavns Kreds.
Kredsens forretningsfører fremlagde det af Carson B. Brockmeyer reviderede
regnskab og meddelte, at medlemstallet var stabilt med svingninger om ca. 120
medlemmer.
Medlemskontingentet for 2005 blev med forsamlingens fulde tilslutning. fastsat
uændret til kr. 150,- kr.
Bestyrelsens sammensætning efter gen- og nyvalg blev:
- Formand: Jørgen Larsen (2005).
- Bestyrelsesmedlemmer: Knud Rasmussen (næstformand 2005), Bent A.
Kongsbach (forretningsfører 2006), Hans Schrøder (2006), Lene Sundberg
(2006), Kjeld Hjordt (2006) Ingrid Daege (2005).
- Suppleanter: Kurt Jacobsen (2005) og Gregers Djørup (2006).
- Revisor: Carson B. Brockmeyer (2005) med Finn Asmussen (2006) som
suppleant.
- Repræsentant til Fællesstyrelsen: Erik V. Olsen (2005).
- Skydeudvalg: Gregers Djørup (formand 2006) samt Kurt Jacobsen og Jørgen
Dam (2005).
Knud W. Larsen har efter mange års godt virke i skydeudvalget ønsket at
overlade posten til yngre medlemmer.
Formanden kom derefter ind på foreningens (FOUAT) økonomiske situation,
som følge af stigninger i portoudgifter og opridsede fællesstyrelsens forslag til
fastholdelse af udgivelsen af MEDDELELSER.
Formanden udtrykte afslutningsvis en tak til bestyrelsen for indsatsen i det
forløbne år samt til dirigenten for ledelse af generalforsamlingen.
Klipfiskfrokost blev afholdt i Kastellet 26. marts med rekorddeltagelse på 31
medlemmer.
(Dette ville have glædet initiativtageren til denne aktivitet år tilbage, major W.
Slot, at have oplevet!).
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Kommende aktiviteter:
Forårsekskursion
Mandag den 24. maj 2004 vil chefpolitiinspektør Kai Vittrup v/Københavns
Politi berette om tjenesteforløb og erfaringer fra sin mission i Irak m.m.
Dette foregår på Københavns Politigård på Polititorvet med fremmøde foran
bygningen senest kl. 1245.
Eftermiddagskaffe/-te vil blive stillet frem.
Tilmelding (medlem m. ledsager) til formand eller forretningsfører snarest
belejligt og senest 17. maj kl. 12. (kr. 25,- bedes betalt ved fremmødet til
forretningsføreren)
Kastelskoncerter
Der afholdes koncerter i juni måned om onsdagen kl. 1900-2000
på følgende datoer:
Den 2. juni ved 8. Regiments Musikkorps, den 9. juni ved Tjenestestedskorpsets
Musikorps, den 16. ved Prinsens Livregiments Musikkorps og den 30. juni ved
Slesvigske Musikkorps.

Årsmødet,
Garnisonskommandantens velkomst og orientering
Garnisonskommandanten, oberst Flemming Larsen, der tillige er chef for
Trænregimentet, bød de 30 mødedeltagere velkommen til landets største
garnison. Ud over de enheder, der har hjemme på Aalborg Kaserner (de nu
sammenlagte Hvorup Kaserne og Nørre Uttrup Kaserne), omfatter garnisonen
også Flyvestation Aalborg og Jægerkorpset.
Obersten holdt derefter en briefing på godt en time – og den time blev bestemt
ikke kedelig! Orienteringen var underbygget med en illustrativ og smuk
PowerPoint-præsentation, og var så indholdsrig, at pladsen ikke tillader omtale af
alle enkelthederne i dette indlæg.
De sammenlagte kaserner administreres som én organisation, der nu har en ny,
fælles adgangsvej, hvor et arbejde af en lokal kunstner – sammen med splitflaget
– markerer indkørslen til kasernerne. Ved første øjekast kan den markante
skulptur godt lede tankerne hen på foranstaltninger i forbindelse med
antiterrorberedskab: Man skal i hvert passe på ikke at komme får tæt på
skulpturen, hvis man vil undgå at få et forhjul i den grav, der er en del af
kunstværket!
Nå, men slut med redaktørens iagttagelser og over til oberstens orientering!
Aalborg Kaserner rummer følgende myndigheder og enheder:
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Trænregimentet, der har følgende opgaver:
- Uddanne og opstille et antal enheder med logistiske opgaver, bl.a. til LSG
(Logistic Support Group), der er af brigadestørrelse med ca. 3.500 mand, omfatter enheder fra et antal regimenter, og som skal yde faglig støtte til Danske
Division. Chefen for Trænregimentet er chef for LSG. Derudover opstiller
regimentet et antal af hærens andre faglige enheder, herunder nationale MPenheder samt opstiller bidrag til Danmarks internationale reaktionsstyrker.
- Driver et køreteknisk anlæg med speciale i drivmiddeltransport. I perioder,
hvor anlægget er ledigt, udlejes det til civile. Dette giver regimentet en indtjening på ca. 2 mio. kr. pr. år.
Hærens Logistikskole, som
gennemfører en meget omfattende udviklings- og kursusaktivitet. På udviklingsområdet drejer det sig om doktriner og reglementsudarbejdelse, mens den
omfattende kursusvirksomhed pr. år udgør ca. 70.000 elevmanddage fordelt på
ca. 100 kurser af 70 forskellige kursustyper inden for de logistiske tjenesteområder, f.eks. forsyningstjeneste, transporttjeneste, vedligeholdelsestjeneste,
sanitetstjeneste, militærpolititjeneste, færdsels- og kørselssikkerhed m.v.
Skolens kurser gennemføres på niveauerne grund-, efter- og videreuddannelse.
Skolens chef er tillige tjenestegrensinspektør for logistik i hæren.
Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland
er en ny kommando, der med vedtagelse af det eksisterende forsvarsforlig blev
sammensat af de tidligere Militærregion I og II samt Hjemmeværnsregion I og II.
Den leder derfor nu både hær- og hjemmeværnsenheder. På Aalborg Kaserner
finder man regionsstaben på 26 mand og stabskompagniet. Myndigheden har et
omfattende kommandoområde med otte hærhjemmeværnsdistrikter (med i alt
16.000 frivillige), fire pladskommandantskaber (med Borris som det sydligste)
og en krigsfangelejr.
Som man kan se, er Aalborg Kaserner en ”forretning” med et omfattende
arbejdsområde, og kasernerne er da også arbejdsplads for ca. 700 personer hele
året og i årets otte måneder (når der er værnepligtige til uddannelse) for hele
1400 personer!
Det internationale engagement
Som nævnt ovenfor bidrager regimentet med forskellige faglige (herunder MP)
enheder til de danske indsættelser i udlandet. I øjeblikket drejer det sig om
enhederne i Afghanistan, Irak og Kosovo med udsendelse af i alt af 220 mand
hvert år. Obersten fortalte endvidere, at en stor del af mandskabet hverves blandt
de værnepligtige med en hvervningsprocent på 20-25 på hvert hold!
Derefter blev de forskellige indsættelsesområder gennemgået og – til glæde for
vi, der ikke har haft mulighed for at deltage i disse operationer – illustreret med
et fint billedmaterialer. Obersten fortalte om:
- Den veletablerede ”Camp Olaf Rye” i Kosovo, der på det nærmeste kan
sammenlignes med en moderne kaserne i Danmark, om

8

-

”Camp Warehouse”/”Camp Wiking” i Kabul, hvor stort set alt er placeret i
telte, og endelig om
- forholdene i Irak: Her er den danske bataljon på 400-450 mand indkvarteret i
”Camp Eden”, en containerby i et bart, sandstormshærget område næsten 100
km NW for Basra. Der er meget øde, men de rene skudfelter giver god
sikkerhed for soldaterne. Det andet – langt mindre – danske styrkebidrag i
Irak, National Support Element, er placeret syd for Basra i ”Camp Yggdrasil”
på en gammel lufthavn sammen med de andre landes nationale støttelementer,
så disse forholdsvis små enheder gensidigt kan udnytte hinandens specialmateriel.
Herligt at høre en chef, der i højere grad ser mulighederne og udfordringerne
frem for betænkeligheder og bekymringer!
Fremtiden
På grundlag af regeringens oplæg til et kommende forsvarsforlig blev det
konstateret, at det kommende forlig næppe vil få drastiske konsekvenser for
Aalborg Garnison.
Derefter koncentrerede obersten sig om konsekvenserne af en reduceret
værnepligtstid på kun tre måneder: Da der fremover skal være en øget kapacitet
til deltagelse i internationale operationer (1000 – 2000 mand udsendt konstant),
og da der ikke – inden for overskuelig fredstid – kan peges på sikkerhedsmæssige
argumenter for opretholdelse af et mobiliseringsforsvar i traditionel forstand, vil
den stærkt reducerede værnepligt sigte mod to primære forhold, nemlig
tilvejebringelse af rekrutteringsgrundlag til reaktionsstyrkebidrag samt på at
uddanne ”bevogtningssoldater” til det nationale beredskab i katastrofesituationer.
De tre måneders værnepligt forventes at komme til at bestå af godt 400 timers
militær uddannelse (til niveauet ”småstyrkers kamp”), ca. 100 timer i emnet
”hjælp til samfundet” og endelig knapt 100 timer til ”introduktion til tjeneste i
reaktionsstyrker” og orientering om de forskellige tjenestegrene. Altså i alt 600
timers meget koncentreret uddannelse.
Men undtagelser bliver der nok, for man undgår næppe særlige ordninger for
personel, der skal gøre tjeneste ved Den kongelige Livgarde, Gardehusarregimentets hesteskorte og personellet til Kongeskibet.
Efter de tre måneders uddannelse forventes det, at 20% tegner reaktionsstyrkekontrakt og fortsætter med en uddannelse, hvis varighed bringer dem op på
et fagligt niveau, der mindst svarer til det høje faglige stade, som vi kender hos
de soldater, der udsendes i dag.
De resterende 80% overføres til et totalforsvarsregister, hvor de står i tre år med
henblik på at kunne indkaldes i katastrofesituationer til tjeneste under politimestrenes ledelse.
Efter oberstens orientering, og efter at Nordjyske Kreds’ nye fane var blevet ført
ud, kunne deltagerne begive sig til messen, hvor en herlig frokost ventede.
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Storstrøms Kreds
Formand: Erik Blyme, Agerupvej 18, Våbensted, 4990 Sakskøbing
Telefon: 35392705, e-mail: erikblyme@mail.dk.
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg.
Telefon: 54770547, e-mail: skansehuset@mail.tele.dk.

Generalforsamlingen 2004
blev afholdt på Hjemmeværnsdistrikt Lolland-Falster i Sakskøbing den 29. marts
med dagsorden iflg. vedtægterne. Efter mindeord over de i 2003 to afdøde
medlemmer, kaptajn O. Hartkop og major B. Lundgreen, var der fællessang,
hvorefter formanden aflagde flg. beretning:
Medlemskredsen: Medlemslisten, tilsendt alle medlemmer, viser et fortsat
stabilt medlemstal, nu 76 (2 døde, 2 afgået og 1 tilgået).
Bestyrelsens arbejde: Hvert bestyrelsesmedlem er tildelt opgaver internt m.h.t.
kredsens aktiviteter og i relation til hvervning og samarbejdet med relevante
myndigheder og forsvarspositive foreninger. Alle medlemmer er anmodet om at
deltage i hvervningen af nye medlemmer.
Bestyrelsesmøder er afholdt i juni og november 2003. Tak og ros til de
medlemmer der har påtaget sig opgaver i bestyrelsen samt i kredsens skydeudvalg. En speciel tak til forretningsføreren for en god indsats.
Kredsens aktivitet i beretningsåret (generelt): Aktivitetstilbuddene har i dette
år været meget omfattende, jfr. de tilsendte meddelelser.
Drøftelser, indlæg, spørgsmål m.v. har været præget af
- ændringer i verdensorden og sikkerhedspolitik efter terrorhandlingen den
11. september 2001,
- Forsvarets problemer m.h.t. fastholdelse af værnepligtssystemet,
- status i oplægget til et nyt forsvarsforlig pr. 1. januar 2005 og
- Danmarks aktive deltagelse i de internationale aktiviteter primært i
Afghanistan og Irak.
Foreningssamarbejdet i lokalområdet: Kredsen har i 2003 fastholdt og
udbygget samarbejdet med lokale, forsvarsbetydende foreninger og organisationer, nemlig ROID, Folk & Forsvar, Atlantsammenslutningen samt Soldaterforeningernes Samvirke på Lolland-Falster og Møn. Det aftalte samarbejde
med Samvirket i Sydsjælland kunne ikke iværksættes i 2003. Aftaleplatformen
for samarbejdet med ROID og F & F er ændret til 2-3 årlige formandsmøder.
Det første møde arrangeredes af formand/FOUAT den 10. december 2003 på
Stensved Kaserne.
Kredsen er særdeles tilfreds med indholdet og udbyttet af dette samarbejde. Der
er tale om mange tilbud m.h.t. fælles møder/udflugter og et fremmøde til de
gennemførte arrangementer, som i det forløbne år har været rimeligt tilfredsstillende – set fra såvel de mødeansvarliges som foredragsholdernes side.
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Kredsen har straks ved chefskiftet ved DANILOG (OB Svennesen) og HHD SSJ
(OL Stampe) fået etableret de fornødne kontakter/aftaler vedr. fortsat støtte til
vore medlemmer og arrangementer.
Aktiviteterne i beretningsåret:
Deltagelse i Fællesstyrelsesarrangementer: Årsmøde 26. april i Fredericia,
Formandsmøde og Stiftelsesfest 6. december 2003 samt årsmøde 21. april 2004 i
Aalborg. Referat af sidstnævnte kan ses på side 2.
Oversigt over tilbudte aktiviteter:
- Tre besøg/ udflugter.
- Fire Åbent Hus/jubilæumsarrangementer.
- Otte møder/ foredrag (heraf to aflyst).
- Et fyraftensmøde.
- Et debatmøde.
- Fire skydninger.
De 4 skydedage (for ca. 2o skytter) afsluttedes med præmieskydning og samvær.
Den gode deltagelse og engagementet gav flotte resultater: Vor forretningsfører
blev nr. 5, og vore 5 bedste skytter blev nr. 2 i holdkonkurrencen.
Regnskab for 2003 har ikke givet formanden og bestyrelsen anledning til
negative bemærkninger – takket være en god forretningsfører.
Virksomheden i det kommende år (generelt):
Det er kredsens ønske at fortsætte det udmærkede samarbejde med ROID og F &
F samt med Atlantsammenslutningen, Soldaterforeningernes Samvirkeorganisationer m.fl. for at sikre et tilfredsstillende aktivitetsniveau og med et passende
antal mødedeltagere. Der vil normalt være tale om tilmelding 1-3 dage, før en
aktivitet finder sted.
Annoncering af arrangementer sker normalt gennem bladet Meddelelser, men
kan også ske ved direkte henvendelse til medlemmerne, ligesom sidsteøjebliks
rettelser og tilføjelser kan fremgå af FOUATs hjemmeside.
Medlemmer med adgang til Internettet opfordres til at holde sig ajour via
FOUATs hjemme-side.
Alle medlemmer opfordres til at fremkomme med forslag til aktiviteter, emner,
foredragsholdere m.v.
Efter beretningen blev regnskabet gennemgået og godkendt, og medlemskontingentet blev fastsat til 125,oo kr.
Formandsskifte: Ved valghandlingen afgik efter ønske formanden, oberst L.
Sandahl, og i stedet valgtes major Erik Blyme, der er tilflyttet fra Københavnskredsen.
Efter generalforsamlingen gav Hjemmeværnets stabschef, oberst Jørgen Jacobsen
en orientering om det kommende forsvarsforlig med hovedvægten på
Hjemmeværnets forhold. Stor tak til obersten for et særdeles interessant indlæg.
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Ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde på Vordingborg Kaserne den 26. april,
blev der taget behørig afsked med netop afgåede formand, oberst Leif
Sandahl, der flytter til København til sommer.
Resterende arrangementer første halvår 2004:
Skydning på Kulsbjerg
mandag den 24. maj, tirsdag den 1. juni og mandag den 14. juni med start kl.
18oo.
Bestyrelsen ønsker kredsen medlemmer og familie en god sommer – og på et
aktivt gensyn efter ferien.

Årsmødet,
Det gamle Aalborg
Om eftermiddagen den 20. april (altså dagen før årsmødet) ankom de, der havde
valgt at takke ja til tilbuddet om at opleve lidt mere af den nordjyske hovedstad
end kasernen. Efter afhentning på banegården og indkvartering, blev man transporteret ind til byens gamle centrum, hvor vi blev overladt i Jes Reiner Pedersens
varetægt. – Dermed startede et par herlige timer, som vi deltagere vil huske
længe!
Rundturen med Jes som guide startede på Gl. Torv ved Aalborg Rådhus, og
tilmed i et herligt forårsvejr. Her fik vi en orientering om byen og dens historie.
Vi kunne se Budolfi Kirke, nok landets mindste domkirke, og Jes fortalte, at dette
skyldes, at den slet ikke er bygget til netop det formål, for før reformationen var
det Børglum Kloster med en langt større kirke, der var bispesæde. Budolfi Kirke
overtog værdigheden 1554, men desværre lukker den i de kolde måneder så
tidligt, at et besøg ikke var muligt denne gang. Derimod så vi den obelisk, der
angiver afstande til de større byer, og dermed kan den kaldes ”0-punktet” i
Nordjylland.
Her ved starten af byvandringen var Aalborg Rådhus hovedattraktionen: Den
imponerende senbarokbygning fra 1762 er smuk at skue, men dens indre tiltrak
sig dog størst opmærksomhed! I dag bruges huset som Aalborgs officielle
repræsentationslokaler. Det vil føre for vidt at referere alle Jes’ interessante
oplysninger, men et par højdepunkter fra rundvisningen i det smukke hus skal
med:
Først så vi en smuk sal med en moderne udsmykning: en omfattende serie
billeder af Esben Hanefeldt Kristensen, der dekorerede salens vægge (og i øvrigt
et antal af husets mere ydmyge rum). Denne omfattende(109 billeder)
billedgengivelse af Saxos Krønike leder tankerne hen på gobelinerne i Riddersalen på Christiansborg, men naturligvis i langt mindre format. Til gengæld er
denne illustration af danmarkshistorien fra sagntiden til Valdemarernes tid en
lærerig, farvestrålende og smuk gengivelse af vort lands fortid.
Fortsættes side 15

12

Midt- og Vestsjællandske Kreds
Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk.
Telefon: 59 43 61 55. Mailadresse: nille@sport.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted.
Telefon: 57 61 57 17. Mailadresse: helst@c.dk

Kredsens ordinære generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt den 9. marts klokken 1930 - 2200 i Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjællands gode lokaler i Slagelse.
Formanden bød velkommen. Svend Volden blev valgt som dirigent.
Formandens beretning, som var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev godkendt. Regnskabet blev godkendt.
Kontingentet blev foreslået fastholdt på nuværende niveau, som er 110,00 kr. pr.
år.
Efter de lovbestemte valg og konstitueringen på første bestyrelsesmøde er kredsbestyrelsens sammmensætning således:
- Formand:
Karl Johan Nilausen (2006).
- Næstformand:
Hans Jürgen Jürgensen (2005).
- Forretningsfører:
Jørgen Helstrup (2006).
- Kasserer:
Per Darville (2005).
- Bestyrelsesmedlem: Mogens Røgind (2005).
- Bestyrelsesmedlem: Holger Janns (2006).
- Bestyrelsesmedlem: Steen Gildberg (2006).
- Suppleanter:
Tommy N. Andersen (2005).
Nils Ole Kajhøj (2005).
- Revisorer:
Kaj Hansen (2006).
Eigil Østergård (2005).
- Revisorsuppleant:
Tommy L.R.J. Pedersen (2005).
Bestyrelsens foreløbige liste over aktiviteter for det kommende år blev forelagt af
Mogens Røgind, som opfordrede til en generel drøftelse, hvor også idéer/forslag
fra medlemmerne indgik. Drøftelsen udmøntede sig i en opdateret liste af
forskellige aktivitetsmuligheder. Det videre arbejde blev derefter overladt til
bestyrelsen.
Generalforsamlingen udtrykte ønske om at bevare foreningens blad, uanset at
portoen til postomdelingen er steget med baggrund i bortfald af tilskuddet.
Aktivitetsniveauet fastholdes med 4 – 5 arrangementer årligt. Herudover kommer
årets generalforsamling samt vore skydninger, hvor det blev foreslået at indføre
en tredje træningsskydning. Dette er sket og indlagt i aktivitetsprogrammet.
Formanden takkede Orla Lehmann for sit virke i bestyrelsen og bød velkommen
til nye og genvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Sidst takkede formanden aftenens dirigent, Svend Volden.
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Aftenens korte indlæg havde oberst Leif Pedersen, Chef for Lokalforsvarsregionen, lovet at tage sig af. Emnet var status i forsvarsforligsoplægget – men vi
var så uheldige, at regeringens oplæg først blev fremlagt officielt umiddelbart
efter generalforsamlingen.
Alligevel fik vi en god indsigt i emnet, som hvilede på oplysninger m.v. fra
offentligt tilgængelige kilder.
Aftenen blev afsluttet på en ny måde, idet kredsen var vært ved en gang forloren
skildpadde og hvad hertil hører. I lidt over en times tid summede lokalet af god
stemning – dansk hygge krydret med den gode mad, som to frivillige fra
distriktet var så venlige at tilberede og servere.
En helt igennem god aften – bestyrelsen har allerede vedtaget samme koncept for
næste års generalforsamling.
Årets kommende aktiviteter:
Årets aktiviteter vil fremgå af ”Meddelelser” samt foreningens hjemmeside:
www.fouat.dk
Kredsens medlemmer bedes være opmærksomme på, at der på hjemmesiden også
anføres pludseligt opdukkede tilbud om deltagelse i arrangementer fra andre
kredse m.v.
Kredsens skydninger gennemføres på pistolbanen ved Antvorskov. Ansvarlig
for skydningernes planlægning og gennemførelse: Holger Janns.
Skydningerne er planlagt således:
Træningsskydninger gennemføres på aftener i tiden 1900 – 2100 således:
Tirsdag den 25. maj, tirsdag den 10. august og onsdag den 25. august.
Tilmelding til træningsskydninger: Fredagen ugen inden til forretningsføreren.
Pris for deltagelse i træningsskydningerne er 20 kr.
Pokalskydningen gennemføres lørdag den 11. september fra klokken 1000 og
afsluttes som vanligt med frokost og socialt samvær.
Nærmere omtale af Pokalskydningen herunder tilmelding m.v. vil ske i et senere
nummer af ”Meddelelser”.
Kredsen gennemfører lørdag den 19. juni en familieudflugt til ”Trelleborg” ,
som er en ringborg bygget på Harald Blåtands ordre omkring år 980 som et led i
kampen mellem Harald og sønnen Svend Tveskæg. Borgens mange langhuse er
markeret i terrænet, og uden for borgen står en rekonstruktion af ét af dem. På
museet kan man se de mange fund fra udgravningerne på stedet og få mere at
vide om borgens funktion. I sommerhalvåret tilbydes der daglige prøv-selv
aktiviteter for børn og voksne.
Kredsen har hyret en rundviser, som kun tager sig af os.
På museumsområdet er opførelsen af vikingelandsbyen ”Trelletorp” i fuld gang
og den skønne natur omkring borgen indbyder til spadsereture.
Vi mødes klokken 1045. Rundvisningen starter klokken 1100 og varer ca. 1½
times tid.
Efter rundvisningen spiser vi vores medbragte mad sammen. Der kan købes
vand, kaffe m.v. på stedet – men ikke øl. Dette medbringer kredsen.
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Som alle kan læse er der lagt op til en hyggeudflugt, som forventes afsluttet ca.
klokken 1400. Herefter er der selvfølgelig fri manøvre på området.
Pris pr. deltager er lig med billetprisen, som er kr. 45,00 pr. voksen og 30,00 pr.
barn.
Læg venligst mærke til, at hvis man er medlem af FDM, er der fri adgang for ét
barn ifølge med det voksne medlem mod forevisning af medlemskort.
Tilmelding til forretningsføreren senest mandag den 14. juni.
Tirsdag den 31. august i tiden 1930 – 2200 får vi besøg af Chefen for
Hjemmeværnsstaben, oberst Jørgen Jacobsen, som vil orientere om ”Dansk
Forsvar” inden for rammerne af det nye Forsvarsforlig. Obersten vil også give sit
syn på løsningen af totalforsvarsopgaverne inden for de justerede rammer.
Sted: Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland, Merkurvej 2, Slagelse.
Nærmere omtale i næste nummer.
I uge 49 – 50 holder vi juleafslutning. Nærmere omtale i senere nummer.
Lørdag den 4. december gennemfører landsforeningen sin årlige stiftelsesfest.
Dette arrangement byder på muligheden for at træffe medlemmer fra andre
kredse. Der serveres gule ærter, som vi fik dem i gamle dage, æbleskiver - samt
hvad dertil hører . Der afsluttes normalt med kaffe(+). Vi har de sidste to år også
taget godt for os af pokalerne fra årets skydninger; men vi kan vel ikke blive ved
med at fastholde det høje niveau. – Det ville dog kunne blive et ekstra krydderi
på dagen.
Kredsen vil meget opfordre til, at vi stiller talstærkt op denne dag.
Ultimo januar 2005 planlægges en foredragsaften, hvor indholdet er hentet fra
Søværnet. Vi håber på at kunne gennemføre arrangementet på Flådestation
Korsør. Nærmere om dette i senere nummer af Meddelelser.
Generalforsamlingen i 2005 gennemføres tirsdag den 8. marts i Slagelse
(Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjællands lokaler).

Det gamle Aalborg (fortsat fra side 12)
Det andet bemærkelsesværdige rum, som vi besøgte, var den gamle byrådssal,
som dannede ramme om byens fremmeste råds møder indtil 1970, hvor
kommunesammenlægninger havde medført et – i forhold til antal pladser i den
hidtidige, traditionsrige byrådssal – alt for stort antal rådsmedlemmer. Man
byggede derfor et nyt kompleks, Medborgerhuset, der indeholder både en ny
byrådssal, foredragssal, mødelokaler, bibliotek m.m.m., som blev taget i brug i
1980. Det gamle rådhus bruges nu som byens officielle repræsentations-,
modtagelses- og vielseslokale.
Man har i det indre bevaret meget af bygningens særpræg, bl.a. er byrådssalens
indretning bevaret, ja selv blækhuse, askebægre og spytbakker i fornem kvalitet!
Også andre dele af salens udsmykning er bevaret i smuk stand med bl.a. to
malerier, der forestiller Kong Frederik V og Dronning Louise. Disse malerier har
været i rådhusets besiddelse siden indvielsen i 1762.
Fortsættes side 18
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Fyns Kreds
Formand: Oberstløjtnant Leif K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620
Glamsbjerg. Telefon: 65942353.
Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22,
5210 Odense NV. Telefon: 66163491. Giro: 9 03 47 30.

Siden sidst:
Generalforsamlingen 2004.
Som et nyt tiltag havde bestyrelsen besluttet, at man til denne generalforsamling
ville lade damerne deltage i den efterfølgende spisning. Dette faldt åbenbart i
medlemmernes smag, for deltagerantallet var 44, hvilket ligger ud over det
normale. Tiltaget er ganske givet kommet for at blive!
Bestyrelsen fik ved konstitueringen følgende sammensætning:
- Formand:
Oberstløjtnant Leif K. Nielsen.
- Forretningsfører:
Kaptajn Erik Lykke Pedersen.
- Næstformand:
Kaptajn Leif P. Petersen.
- Sekretær:
Villy Scheuer-Hansen.
- Bestyrelsesmedlem: Premierløjtnant R. Magnussen.
- Bestyrelsesmedlem: Major Arne Hansen.
Med baggrund i citatet ”den eneste, der laver fejl, er den, der laver noget” beder
sekretæren om at få optaget følgende rettelse til en meddelelse, der blev givet på
generalforsamlingen:
Kredsens julefrokost 2004 på Soldaterhjemmet ”Dannevirke” afholdes torsdag
den 9. december kl.1300.
Kommende arrangementer:
Danmarks-Samfundet inviterer igen i år til flagfest i Den Fynske Landsby på
Valdemarsdag den 15. juni kl. 1900. Ud over overrækkelse af nye faner omfatter
programmet underholdning med et bredt musikalsk repertoire.
”Mine oplevelser som bagsædepilot i en jetjager”
er titlen på det foredrag, som premierløjtnant P. Sick holder torsdag den 17. juni
kl. 1930 på Soldaterhjemmet ”Dannevirke” i regi af HISAM.
Skydningerne i august gennemføres den 10., 17. og 24. ved Skallebølle Centret.
Der skydes alle de nævnte dage fra kl. 1600 – 1800.
Den sidste skydedag er der tradition for at medbringe madpakke – og for, at
kredsformanden giver den første øl!
Bestyrelsen arbejder med planlægning af en efterårstur i uge 40. Detaljeret
program vil tilgå medlemmerne.
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Sydjyske Kreds
Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev.
Telefon: 74532566.
Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev.
Telefon: 74522679. Mailadresse: carjet50@webspeed.dk

Siden sidst:
Generalforsamling 2004 blev afholdt i Oksbøllejren med 17 af kredsens 63
medlemmer.
Valg:
- Oberst Leif Hommel Nielsen blev genvalgt som formand for to år.
- Major C.F. Aakerlund blev genvalgt som forretningsfører for to år.
- Oberstløjtnant K. Jepsen blev genvalgt som kredsstyrelsessuppleant for
et år.
- Løjtnant G. Ebbesen blev genvalgt for to år.
Kredsstyrelsen har herefter følgende sammensætning:
- Oberst Leif Hommel Nielsen (formand)
- Major I.M. Terkildsen (næstformand)
- Major C.F. Aakerlund (forretningsfører)
Kontingentet for 2005 fastsattes uændret til 125 kr.
Regnskabet udviste et driftsoverskud på 256.60 kr. og balancerede med 3955.33
kr.
For at reducere de stigende portoudgifter vedtoges det forsøgsvis at udsende
kredsens meddelelser pr. e-post.
Medlemmer der har e-post opfordres til snarest at melde sig med deres adresse til
forretningsføreren på adressen carjet50@webspeed.dk
Under generalforsamlingen besøgte vore damer ledet af fru Kirsten Olesen det
interessante ravmuseum i Oksbøl.
Generalforsamlingen sluttede med en hyggelig frokost i Oksbøllejrens officersmesse.
Kommende arrangementer:
Foredrag om jordkampen i Sønderjylland 1896-1920 afholdes i den Gamle
Grænsekro ved Christiansfeld den 8. juni 2004 kl. 1400. Der kan købes kaffe
med kringle for en pris af 40 kr. Efter foredraget vil der være lejlighed til besøg
på Grænse- og genforeningsmuseet med major L.C. Asmussen som guide. Nyt
her er en udstilling om de dansksindede, sønderjyske krigsdeltagere (DSK).
Skriftlig indbydelse udsendes.
Deltagelse i brigadevennernes udflugt til Antvorskov, hvor Hærens materiel
m.v. bliver forevist og demonstreret. Der er busafgang fra Haderslev Kaserne den
11. august 2004 kl. 0730 og fra Ryes Kaserne, Fredericia kl. 0830.
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Pris: 120 kr., der udover transporten dækker frokost på Antvorskov Kaserne og et
besøg på enten Herlufsholm eller Sorø Akademi.
Tilmelding til major I.M. Terkildsen på telefon 75 94 02 04 eller følgende
e-mail: ingvert.terkildsen@mail.dk
Pladser tildeles i den rækkefølge man tilmelder sig.
Følgende arrangementer søges derudover gennemført:
- Besøg ved Militærhistoriske samlinger på Kragsbjerggård i Odense
(ultimo august).
- Besøg på Sønderborg kaserne evt. kombineret med et besøg på museet
på Sønderborg Slot.
- Landspræmieskydning i Varde (ultimo september).
- Foredrag ved professor Bent Jensen på Haderslev kaserne (sammen med
brigadevennerne). Et aftenarrangement i uge 38 eller uge 40.

Det gamle Aalborg (fortsat fra side 15)
Efter en rundtur i de gamle gader gik selskabet ad Latinergyden, en smal passage,
der i gamle dage blev brugt til afhentning af vand, og nærmede sig nu et andet
højdepunkt på turen: Jens Bangs Stenhus. Vi gik dog ikke ind gennem
hovedindgangen, men blev ført gennem en snæver og mørk passage. Historien
bag denne snigvej går tilbage til besættelsestiden, hvor det næsten 400 år gamle
renæssancehus (og dets værtshus!) var lukket for besættelsesmagten. – Men ikke
for udvalgte bysbørn, der blev optaget i Christian IV’s Laug (som Prinsesse
Alexandra nu er blevet protektor for) og derfor fik udleveret en nøgle til den
hemmelige bagindgang. – Vor guide, Jes, er medlem af lauget, og jeg behøver
næppe at nævne, at selskabet nød at hvile benene lidt og at løfte et glas herligt
fadøl i husets hyggelige kælderestaurant, Duus’ Vinstue!
Efter hvilet fortsatte vi rundturen med et kig ind i Helligåndsklostrets gård, et
kloster, der skriver sin historie tilbage til midten af 1400-tallet, og som i øvrigt er
Danmarks ældste sociale institution! Vi fik også en tur ind mellem Aalborghus
Slot’s bygninger, der nu huser stiftsøvrighedens kontorer, men som oprindeligt
blev bygget af Christian III som regnskabsslot midt i 1500-tallet.
Vi nåede et kort kig ind i Jomfru Ane Gade inden vi hastede til Spisehuset Kniv
og Gaffel, hvor 16 af turens deltagere nød et måltid og nogle timers hyggeligt
samvær inden dagen sluttede på Aalborg Kaserner.
Alt i alt en rigtig god oplevelse, som den arrangerende kreds og ikke mindst vor
guide, Jes Reiner Pedersen, kan se tilbage på som en succes!
Red.
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Nordjyske Kreds
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg. Telefon: 98126328.
Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby.
Telefon: 98178277.

Gennemførte arrangementer:
Generalforsamlingen blev som omtalt i Meddelelser Marts-April 2004 gennemført på flyvestation Aalborg. 20 medlemmer og 7 ledsagere havde fundet vej til
mødet.
Der er ingen ændringer til bestyrelsens sammensætning og et udmærket og
inspirerende foredrag af CH/Jægerkorpset afsluttede dette års generalforsamling.
Tirsdag formiddag 20 april 2004 kl. 1000 besøgte kun ganske få medlemmer
Melsens Tryk. Dette var en skam, da de udeblevne medlemmer gik glip af en
spændende formiddag.
Melsens Tryk er en af Europas førende udviklings- og produktionsvirksomheder
inden for det grafiske-elektroniske område. Den har til huse i et 10.000 m2 stort
byggeri - skabt specielt til udvikling og fremstilling af avancerede produkter, som
bl.a. omfatter folietastatur , plastkabinetter og værktøjsfremstilling. Melsens store
domicil i det sydlige Aalborg er en daglig inspirationskilde, idet byggeriets
vinduespartier og store loftarealer i glas trækker lys, vand og grøn natur langt
inden for murene, hvor der er skabt sammenhæng med vækster og arealer med
rindende vand. Arbejsmiljøet er prisbelønnet.
Firmaets motto er "ALDRIG ET NEJ".
Tirsdag eftermiddag 20. april 2004 kl. 1630 var kredsen vært for nogle af de
mødedeltagere, der skulle deltage i årsmødet på Nørre Uttrup Kaserne den 21.
april. Se nærmere på siderne 7-9, 12, 15 og 18.
Kommende arrangementer:
Skydesæson 2004 er indtil videre aflyst.
Forsommerudflugt gennemføres som planlagt søndag 13. juni 2004 .
Mødested og tid: Bunkermuseet i Hirtshals kl. 1000. Entre til rundvisningen er
20 kr. pr. person.
Den medbragte madpakke spises i en udpeget lokalitet i Hirtshals, og eftermiddagskaffen nydes hos Jes Reiner Pedersen i Halvrimmen.
Tilmelding direkte til Jes Reiner Pedersen på telefon 98238281 eller til Leif
Nygaard på 98176707.
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Om bladet
Dette nummers indhold:
- Lykønskning til foreningens protektor (forsiden)
- Årsmødet (side 2)
- Aktiviteter i tilslutning til årsmødet:
- Garnisonskommandantens orientering (side 7- 9)
- Det Gamle Aalborg (side 12, 15 og 18)
- Kredsgeneralforsamlingerne
- Kredsenes aktiviteter i forsommeren
Redaktion m.v.:
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E-mails foretrækkes og sendes til både den private adresse (volden1@mail.dk)
og til KGB-adressen (kgb-kat05@mil.dk).
Indlæg, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den
nedenfor anførte tidsfrist.
Næste nummer:
Bidrag til nummer 136 skal være redaktionen i hænde senest 16. juni 2004.
Bladets nr. 136 forventes fordelt først i august.
Henvendelse om ekspedition og fordeling:
Major Flemming Holmgreen Rasmussen.
Telefon 44481885, e-mail hf.holmgreen@privat.dk
Tryk:
Lokalkalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster, Teglovnsvej 25,
Postboks 163, 4100 Ringsted
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