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Praktiske oplysninger
Om foreningen

Om Meddelelser

Foreningen blev grundlagt 9. december
1891, og dens virke hviler den dag i dag på
de dengang vedtagne ”love”, men tilpasset
nutidens forhold og medlemmernes ønsker.
Foreningen er regionalt opdelt i KREDSE
med et REPRÆSENTANTSKAB som øverste
myndighed. Foreningens generelle anliggender og udadrettede virksomhed varetages af et formandskab (landsformand og
næstformand). Forretningsføreren er tilforordnet.
Inden for vedtægternes rammer er de enkelte kredse selvforvaltende og beslutter
eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de
enkelte arrangementer.
Følgende kan optages som medlemmer:
Tidl. tjenstgørende officerer af linien og reserven og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret.

Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage
indlæg fra enkeltpersoner.
Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse.
Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver
et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes
de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at
bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke
forpligtet til at optage sådanne indlæg, og
forbeholder sig desuden ret til at forkorte
teksten.
E-mails foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse – se nedenfor.
Foreningsmeddelelser, der sendes som
brev, skal være redaktøren i hænde to dage
før den i kalenderen på sidste side anførte
tidsfrist.

Fællesstyrelsen:
Landsformand:
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson
Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm
℡ 4586 6119
 sverker@privat.dk

Skydeudvalgsformand
Gregers Djørup
4879 2033
 translator@vip.cybercity.dk
Redaktion:
Major Mogens Pedersen
Torvegade 30, 4200 Slagelse
℡ 5852 6315
 mp.slagelse@stofanet.dk

Næstformand:
Fmd. for Københavns Kreds
Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen
Larsen
Digterparken 76, 2750 Ballerup
℡ 4466 2548
 jalars@larsen.mail.dk

Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen
 pbt@soroefamily.dk
Ekspedition og fordeling:
Se forretningsføreren – modsatte spalte
Kommende numre:
Bidrag til kommende numre af Meddelelser:
se kalenderen sidst i bladet.

Forretningsfører:
Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen,
Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg
℡ Privat: 4848 2467, Arb.: 3347 9386
Mobil : 4032 9109
: vibekeerik@yahoo.dk

Meddelelser udgives ultimo februar, april,
juni, august, oktober og december.

2

Foreningen protektor Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen fyldte 75 år
den 11. juni 2009. Landsformanden sendte på foreningens vegne følgende hilsen:

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

I anledning af 75-års fødselsdagen sender
Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste
Deres Kongelige Højhed de hjerteligste lykønskninger for dagen og fremtiden.

Jørgen Sverker Nilsson
generalmajor
landsformand
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Landsforeningens ledelse fotograferet ved årsmødet på Antvorskov Kaserne

Fra venstre: Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen, forretningsfører, Generalmajor Jørgen
Sverker Nilsson, landsformand, Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen, næstformand

Efterlysning

I anden forbindelse har Forkursus på Galster og Holbøl, som forberedelse til optagelse
på Hærens Officersskole i 1940’erne, været kort berørt i Københavns Kreds. Dette har
foranlediget Martin Bodilsen, Viborg, søn af major (R) Knud Bodilsen, 1920-1988, til
at forhøre sig blandt FOUAT medlemmer, om nogen skulle ligge inde med oplysninger
om kursus eller ligefrem have kendskab til faderen, som elev på kursus.
I så tilfælde bedes henvendelse foretaget til dir. Martin Bodilsen, Sct. Mogens Gade
11, 8800 Viborg, tlf. 8664 3918, evt. på e-mail adr.: www.Brain-Power.dk


Københavns Kreds
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup.

℡ 4466 2548 - : jalars@larsen.mail.dk
Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød
℡ 4976 1217 - : brix.knudsen@mail.dk
Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre.
℡ 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk - Giro nr. 6 403 182.
Dødsfald
Løjtnant Niels Tingleff
(31.01.1919 -20.05.2009)
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Ved læsning af nekrologen i Berlingske Tidende over Niels Tingleff oplevede man et
strejf af hjemlige og nordiske forhold under 2. Verdenskrig.
Niels aftjente sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde, blev uddannet på Kornetog løjtnantsskolen på Kronborg og blev optaget på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. Da uddannelsen her blev afbrudt meldte han sig som dansk frivillig i den
Finske Vinterkrig. Ved hjemsendelse til det besatte Danmark valgte han landbruget
som sin livsbane, der imidlertid blev afbrudt af tysk fangenskab for deltagelse i modstandsbevægelsen.
Niels bevarede forbindelsen til forsvaret højt op i alderen gennem medlemskab af
FOUAT sammen med netop flere andre aktive fra 1940’erne.
Æret være Niels Tingleffs minde.
Krondiamantbryllup
En sådan begivenhed kan ikke forbigås i tavshed. Slet ikke når det drejer sig om et
gennem årtier engageret medlem i kredsen ledsaget og bistået af fruen. Derfor var
det en selvfølge , at bestyrelsen sendte en hilsen med et tillykke på dagen 29. maj
2009 til ’brudeparret’ Lilian og Erik Olesen.
Også her er vi tilbage i 1940’erne, idet parret blev viet i Ordrup Kirke i 1944.
Forårsekskursion 15. maj 2009
Turen gik som tidligere annonceret til Koldkrigsmuseum Stevnsfortet, hvor 24 medlemmer gav fremmøde.
Vi var ikke de første besøgende, thi siden sommeren 2008 har 23.000 besøgt stedet.
I operativ stand var fortet i stand til at overvåge sejladsen gennem Øresund og Store
Bælt i samarbejde med Langelandsfortet. Stevnsfortet var bestykket med to pansrede kanontårne, hver med to 150 mm kanoner, der stammede fra Batteri Grådyb på
Fanøs nordspids som en del af den tyske Vestvold. Deres historie går endda længere
tilbage, thi kanonerne indgik i bestykningen på det tyske slagskib ’Gneisenau’, - oplagt i 1943. De havde en rækkevidde på 23 km og kunne skyde seks granater i minuttet. Ammunitions-depotet lå under kanonerne 18 m nede i kalstenstensklippen.
Med nedstigning på de 18 m ad trappen, det 340 m lange underjordiske gangsystem,
historien og brugen af de utallige rum, hvor en bemanding på 340 mand huserede, er
det påkrævet at have kyndige guider til rådighed. Det havde vi, så den faglige del af
ekskursionen var særdeles udbytterig.
Efterfølgende nød vi en lækker hjemmelavet buffet på traktørstedet Højeruplund, hvor
der på notaen står:
’Tak for besøget, kom snart igen’ – Det gør vi gerne.
Udover programmet bød egnen også på Højerup gamle Kirke, hvor hav og vejr gennem årtier har gnavet sig ind i klinten. I 1928 styrtede koret ned i havet, hvilket ikke
var uventet, thi brug af kirken ophørte i 1910.
Ekskursionen var tilrettelagt af kommandørkaptajn Flemming Behrndtz. Well done!
Foredragssæson 2009-II
Venligst notér følgende datoer:
13. – 29. okt. og 10.- 24. nov. hvor Nordkorea meget aktuelt er emnet den 29. okt.
Arrangementer i Kastellet
Koncerter i august - primo september foregår om onsdagen kl.1900-2000 på Kirkepladsen.
Den 5. aug: Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland.
Den 12. aug: Prinsens Musikkorps.
Den 19. aug: Hjemmeværnets Musikkorps, København.
Den 26. aug: Slesvigske Musikkorps
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Den

2. sep: Store Tappenstreg v/Slesvigske Musikkorps og Hjemmeværnets Tam
bourkorps, København.
Den 30. aug: kl. 1000-1700: Ecco Walkathon (se www.eccowalkathon.dk)
Bestyrelsesmøde afholdes den 1. sep.
Evt. kommentarer til arrangementer, visioner, idéer bedes meddelt formand eller andet bestyrelsesmedlem inden den 20. august. (Ref.: Bestyrelsessammensætningen
ses i MEDDELELSER nr. 165 p. 6.)
Mindehøjtidelighed 4. maj 2009 for allierede flyvere på Svinø Kirkegård.

Af Jørgen Larsen
Foreningen Folk & Forsvar stod atter i år for mindehøjtideligheden i mindelunden anlagt ved kirken i Svinø, der er beliggende ca. midtvejs mellem Næstved
og Vordingborg ud mod Avnø Fjord. Her er begravet 62 allierede flyvere omkommet under 2. Verdenskrig over dansk jord eller farvand.
Hovedsageligt briter, men også fra Australien, New Zeeland og Canada, ja selv
fra Rhodesia.
46 Amerikanske flyvere blev hjemført i 1948.
Aftenen indledtes med gudstjeneste forrettet af sognepræst Mette Magnusson
på dansk og engelsk af hensyn til fremmødte udenlandske pårørende samt honoratiores. Tilslutningen hertil var stor og kirken lille, så ikke alle fik plads.
I mindelunden stod Flyverhjemmeværnet og De Blå Baretter æresvagt ved de
enkelte gravstene, hvor Clan Rose Pipes and Drums of Denmark musicerede
mellem kransenedlæggelserne og talerne.
Flyvevåbnet bragte sin særegne hilsen og honnør ved overflyvning af mindelunden med fire fly T-17 fra Flyveskolens opvisningshold i Krarup, hvor ’the
lost wingman’ under den 1. overflyvning brækker af. Ved
2. overflyvning er formationen på fuld styrke symboliserende ’klar til (morgendagens) operationer’.
Efter bøn og velsignelse, afsyngelse af Altid frejdig ……, Last Post ved Gardehusarregimentets trompetere og to minutters stilhed sluttede højtideligheden
fortsat symbolsk med reveillen.
Et stærkt indtryk fik man ved en mindesten lagt ved siden i lunden. Sergeant
flight-engineer Donald V. Smith, Canada, var eneste overlevende fra en bombemaskine og slap igennem til England. Det var hans ønske ved sin død at blive begravet på Svinø Kirkegård, hvilket hans to sønner efterkom og bragte urnen til Danmark i 1999.
På hans sten står nederst: Together at last.
Det blev en lang kold aften, som Svinø Menighedsråd mildnede med efterfølgende kaffebord for VIP og alle aktører.
Aftenens arrangement lå i gode hænder på oberstløjtnant Donald Thestrup.
Litt.: Faldne Allierede Flyvere 1939-1945 v/Anders Bjørnvad, ISBN 87-7838-086-3.

Skydning på pistol – efterår 2009.
I skrivende stund lakker forårets skydninger mod enden. Vi har været begunstiget af
godt vejr og har kunnet glæde os over flere nye skytter og godt fremmøde. Resultaterne har hidtil været tilfredsstillende. Endnu en gang er renoveringen af Sjælsø Skydebaner blevet udskudt, så vi skyder i efteråret som sædvanlig på Bane K2. Af hensyn
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til eventuelle yderligere nye skytter er det kortholdsbanen lige neden for trappen. Vi
har fået tildelt følgende datoer:
Dato:

Tidsrum:

Bane:

20 AUG

9.00-12.00

K2

3 SEP

9.00-12.00

K2

17 SEP

9.00-12.00

K2

1 OKT

9.00-12.00

K2

Nærmere oplysninger kan fås hos undertegnede eller Jørgen Dam (tlf. 4848 0740).
Landspræmieskydningen afholdes d. 3. september 2009. Efter sidste skydning d. 1.
oktober er der præmieoverrækkelse og kammeratligt samvær.
Gregers Djørup
Form./Skydeudvalget
4879 2033
e-mail: translator@vip.cybercity.dk

Bestyrelsen ønsker medlemmerne en god sommer!


Storstrøms Kreds
Formand: Major René R. Debois, Brødregade 7, 4930 Maribo.
℡ 5478 1199 - : rene.debois@mail.dk
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg
℡ 5477 0547 - : skansehuset@mail.tele.dk


Midt- og Vestsjællandske Kreds
Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse
5853 2793 - : hjjurgensen@hotmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde

℡

℡ 5814 0624 - : h.janns@gmail.com


Fyns Kreds
Formand: (Fung.) Kaptajn Leif Pedersen, Løvstikkevej 12, 5270 Odense N
℡ 6618 1176 : lpp@kabelmail.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Christiansen, Rughøjvænget 4B, Bellinge, 5250 Odense SV
℡ 6615 2112 – (mob.) 2191 5555 - Giro nr. 9 034 730 - : jc.interfile@webspeed.dk

Sensommertur – Husk at reservere torsdag den 8. oktober 2009
Vi skal besøge flådestation Korsør hvor der bliver rundvisning, og vi skal ombord på
en af flådens skibe.
I kan glæde jer til spændende oplevelser! Indbydelse følger, men husk nu at sætte
kryds i kalenderen på forhånd.
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Fantastisk forårstur til Haderslev Kaserne
Af Palle Christiansen
Solen skinnede som om den var blevet befalet til det. Og som forventet havde den adlydt da FOUAT Fyn tog på forårstur til det sønderjyske. 31 deltagere var tilmeldt, og
det var jo ikke så ringe endda. På rasteplads Hylkedal blev der hygget igennem med
kaffe, rundstykker og ægte fynske brunsvigere. Endnu engang tryllet frem af Holger
og hans familie. Suppleret med ”stuegang” ved hjælp af Dr. Nielsens små skarpe medicinglas. Køreturen til Haderslev kaserne var ikke ret lang. På paradepladsen var der
mange soldater i aktivitet.

Vi blev varmt budt velkommen af pensioneret kaptajn Helge Moosmann. Tidligere velfærdsofficer på kasernen. Dagens program bød på store oplevelser. Først i Moosmann’s garnisonsmuseum, så en rundvisning i den flotte parolesal, Gottorpsalen og
ikke mindst et besøg i det nye musikhus, som er nabo til kasernen. Men det hele kickstartede med kaffe og wienerbrød under cafeteriets gamle hvælvinger.
Moosmanns perle af et museum.

Det er utroligt interessant, det museum som Helge har banket ned her. Museet består
af to afdelinger: Slesvigske mindestue og soldaterforeningernes stue. Et nabolokale
anvendes af redaktionen til garnisonsbladet ”Slesvigeren”. Soldaterforeningernes stue
anvendes som mødelokaler for de lokale afdelinger. De har hver sine mindeeffekter
her. Garderforeningen, Forsvarsbrødrene, Kystartilleristerne og Forsvarssamvirket.
Desuden naturligvis Slesvigske Fodregiments minder.
Pudsigt nok har Kystartilleriets landtropper båret marineuniformer på trods af at de
var organiseret under hæren. Helge Moosmann fortalte levende og begejstret om gar-
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nisonens historie. Slesvigske Fodregiment blev udskilt fra Fynske Livregiment i 1778.
Hver landsdel havde sit regiment indtil 1842 og i 1882 oprettedes nummerregimenterne. Væggene i lokalet var fyldt med medaljer, emblemer og ikke mindst billeder af
garnisonens kommandanter fra 1778 til 2000. Mindestuen bestod af møbler og interiør
fra Hertugdømmerne.
Alle samledes herefter i kasernegården, hvor vi fik påfyldt flere facts. Haderslev kaserne blev bygget i ”tyskertiden” i 1885. Af mursten fra teglværkerne i Stralsund. De
solide træbjælker var af solidt pommersk fyr fra Østprøjsen.
Gottorpsalen – en unik parolesal.

Nu skulle vi op på 3. sal og opleve Gottorpsalen. I trappegangen hænger et afbleget
Dannebrog. Det hang på Kongeskansen på Dybbøl banke under Genforeningsfestlighederne i 1920. Og nu hænger det her. Moosmann fortæller en kuriøs ting: Over Haderslev kaserne har der gennem tiderne vajet 7 flag. Det holstenske, det slesvigske,
det tyske kejserflag, Hitlers Naziflag, den franske Tricolore, det tyske statsflag og endelig Dannebrog. Det med de franske farver, var fordi der en overgang var indkvarteret franske alpejægere her. De kaldte stedet ”Caserne Joffre”. Efter et flot forgemak
kom vi ind til det ”allerhelligste” Gottorpsalen. Primus motor for at vi i dag kan få sådan en smuk oplevelse, er garnisonskommandanten i 1950’erne, oberst GabelJørgensen. Karismatisk officer, som brændte for sagen, og som var mester i at samle
midler i en særlig parolefond. Det blev kotyme at garnisonens officerer medbragte eksotiske ting fra deres udstationeringer i fjerne lande: Fra Indien, Pakistan, Gaza, Congo, Yemen, Cypern og flere steder. I hertugdømmerne blev der opstøvet antikviteter,
møbler, frisiske kakler, osv. Ja fra sit skjul på gårdlofter nede ved den gamle Dannevirke-mur. Grunden til at parolesalen hedder ”Gottorpsalen” er vel nok effekter som er
doneret fra slottet i Slesvig. F.eks. rokokospejle, prismelysekroner, silkedamask. Endvidere har officerkorpset skænket en brudekiste, m.m.
Centralt i salen hænger et kæmpemaleri, udlånt fra Frederiksborgmuseet. Hærmaler
Jørgen V. Sonne har skabt dette mesterværk i 1852, som skildrer slaget på Isted Hede. Går man tæt på maleriet og ser de barkede soldateransigter, så lever man sig
næsten ind i slaget! Meget apropos, så var Slesvigske Fodregiment fakisk sejrherren
på Isted Hede. Selvom det var en dyrekøbt sejr! Malerne gik med i felten og malede
slagscenerne på stedet. WoW, vi har oplevet Haderslevs svar på Versailles!
Slesvigske Musikkorps stolthed.

Efter en humørfyldt frokost i garnisonsmuseets lokaler, gik vi alle ud gennem hovedvagten for at besøge byens, kasernens og musikkorpsets stolthed, det nye musikhus.
Moosmann fortalte at huset blev indviet i november 2008. 1000 velindrettede kvadratmeter fordelt på foyer, øvelokaler og frokostrum, samt den store musiksal. Aftenen før havde her været en kammerkoncert for 150 gæster. Hele Haderslevs musikliv
kan bruge huset: Haderslevgarden, spejderne, men især - her er Slesvigske Musikkorps på hjemmebane. Meget er gjort for at give den perfekte akustik. Skrå vægge og
et løst pålagt parketgulv. Alt dette hører med til akustikkens strategi. Vores oplevelsestanke var endnu ikke fyldt op, så vi sluttede af med et besøg i Haderslev Domkirke, hvor vi så mindebogen for regimentets helte.
Endnu en fantastisk forårstur sluttede. Atter engang var vi blevet klogere på Danmarkshistorien.

Sydjyske Kreds
Formand: Oberstløjtnant J.E.E. Bro, Skovkrogen 26, Mølholm, 7100 Vejle.
℡ 7583 3548. : ilbro@mail.dk
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia.
℡ 7556 2992. : oevonholck@stofanet.dk
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Kredsstyrelsens arbejde har været noget hæmmet af forretningsførerens sygdom. Der
er imidlertid en skrivelse/e-mail på vej til vore medlemmer, som forhåbentlig vil være
fremme, når MEDDELELSER NR. 166 kommer på gaden.
Denne skrivelse vil indeholde tilbagemelding om årets generalforsamling, herunder
det vedtagne kontingent (uændret kr. 150-), betalingsform og datoer for årets arrangementer.
For indeværende arbejder styrelsen med:
Primo september: Rundvisning i og foredrag om Sikringsstilling Nord ved den afgåede formand: Oberst Leif Nielsen.
Medio september: Pistolskydning i Varde.
Efter Nytår: Vor nye formand har stillet i udsigt at lede et besøg ved mindestederne
for rakkerkulturen i Dejbjerg. Besøget vil evt. blive koblet sammen med næste års
generalforsamling, som bestyrelsen vil søge igen at afvikle i Borris.


Midtjyske Kreds
Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup
℡ 2096 9560  SES@PC.DK
Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning
℡ 8692 2851  fagerlund@surfmail.dk


Nordjyske Kreds
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
℡ 9812 6328: : franzstrehle@yahoo.dk
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst
℡ 9815 6510 : Mogens.danielsen@stofanet.dk

Britisk kamppilot mindet
Tekst og foto: NK/INFOELM HHD ALB, PL G. Lyhne
Onsdag den 6. maj mindedes den britiske kampflyver, Eric Lionel Germain, hvis fly
blev skudt ned af tyske Luftwaffe-jagere netop den 6.maj 1944, klokken lidt over 19
ved Lundby Krat, syd for Gistrup ved Aalborg.
Mindehøjtideligheden, der finder sted på samme dato hvert år, klokken 19, blev i år
overværet af såvel repræsentanter for dem, der deltog aktivt i modstandskampen
mod besættelsesmagten, og Hjemmeværnet der netop udspringer fra denne modstandskamp.
Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg, Oberstløjtnant Thomas Bjørnbak, bød
de fremmødte velkommen. Der indledtes med fællessangen ”En lærke letted´” under
akkompagnement af den kun 12-årige trompetist, William Ullahammer Mølgaard.
Efter Oberstløjtnant Bjørnbak havde fortalt historien bag nedskydningen af den engelske pilot, afholdt Feltpræst Thorsten Bjerg Christensen mindeandagten, der blev afsluttet med Fadervor. Herefter var der kransenedlægning, og der var denne gang hele
3 kranse. Da kransene var blevet placeret ved mindestenen, spillede trompetisten
”The last post”, inden arrangementet afsluttedes med fællessang af den smukke ”Altid
frejdig”.
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Dette år var vejrguderne i særlig grad med de fremmødte, der kunne nyde den nys
udsprungne, smukke grønne bøgeskov under en dejlig majhimmel.

Andagt ved feltpræst Thorsten Bjerg Christensen


Rapport om militært ansøgningssystem
Ny rapport anbefaler at flere militære stillinger i Forsvaret bliver besat igennem ansøgninger.

Arbejdsgruppe beordrings- og ansøgningssystem (AG BEAS) står bag rapporten, der
sætter fokus på fordele og ulemper ved at overgå til et ansøgningssystem for militære
stillinger. Rapporten inddrager andre nationers erfaringer med brug af ansøgningssystemer, interviews med fokusgrupper fra de fire militære hovedfunktionsniveauer, ligesom der foretages en analyse af Forsvarets strukturelle og operative behov.
Rapporten anbefaler, at besættelse af stillinger, der omfatter indtræden på
oberst/kommandørniveau, indtræden på general/admiralsniveau, indtræden på chefsergent- og korporalsniveau samt bemanding af militære sagsbehandlerstillinger i Forsvarsministeriets departement og stillinger som forsvarsattaché og assisterende forsvarsattaché, fremover bør ske på baggrund af ansøgning.
Som udgangspunkt vil skift af stilling på oberstniveauet ske på baggrund af beordring.
Opslåede stillinger er primært tiltænkt bemandet med kandidater fra oberstløjtnant/kommandørkaptajnsniveauet, men allerede udnævnte oberster/kommandører
bør have mulighed for at søge de pågældende stillinger.
Vurdering og anbefaling

Arbejdsgruppen vurderer, at overgang til et ansøgningssystem kan give medarbejdere
forstærket mulighed for indflydelse på og et øget ansvar for egen karriere. Herved ses
der generelt betragtet mulighed for at forstærke forsvarets evne til at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere. Det forudsættes, at der kan findes fornuftige muligheder for at kompensere omfattede medarbejdere for udgifter, der udløses af skift af
tjenestestillinger. Overgang til anvendelse af ansøgning som grundlag for bemanding
af militære stillinger i forsvaret er imidlertid et paradigmeskifte. Under indtryk af den
delvise introduktion af et ansøgningssystem, som Sverige har fundet hensigtsmæssig,
og den norske anbefaling om at lade mellemledergruppen undtage fra ansøgningssystemet, findes det imidlertid nødvendigt at gå velovervejet frem. Manglende vished
vedrørende blandt andet de ressourcemæssige konsekvenser gør det hensigtsmæssigt
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at indhente egne erfaringer fra mindre gruppers forvaltning på baggrund af ansøgning.
Ud fra en samlet vurdering af de organisatoriske og ressourcemæssige forhold, de
udenlandske erfaringer og for at sikre, at der kan foretages en tilfredsstillende forvaltning af alle medarbejdere i forbindelse med en overgang, anbefales besættelse af
stillinger at ske på baggrund af ansøgning i følgende situationer:
• Indtræden på Oberst-/kommandørniveau.
• Indtræden på general-/admiralsniveau.
• Bemanding af militære sagsbehandlerstillinger i Forsvarsministeriets departement og stillinger som forsvarsattacheer og assisterende forsvarsattacheer.
• Chefsergenter og korporalers indtræden på niveauet.
Udover ovenstående anbefaling anvender forsvaret allerede et ansøgningssystem for
militært ansatte, i forbindelse med udnævnelse af major/orlogskaptajn M322, chefsergent M232 og optagelse på grund–/videreuddannelser.
I lighed med gældende fremgangsmåde ved bemanding af civile chefstillinger skal opslag af militære stillinger, omfattet af et ansøgningssystem, kunne undlades, når der
på forhånd er identificeret en åbenlys og foretrukken kandidat til stillingen blandt
medarbejdere på det pågældende niveau.
Udsendelse i internationale operationer bør ikke være omfattet af et ansøgningssystem.
Kilde: www.forsvaret.dk

Strehles Rejser
6 ledige pladser til Skotland turen i uge 34/35.

Overblik - FOUAT’s Kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte.
Hvad

Hvem

Hvor

£

”Den længste Dag” Midt- & Vestsjælland
Filmaften
Udsat
Skydning
København
Sjælsø
Se kredsens afsn
Foredrag
København
Kastellet
Se kredsens afsn
Kastelskoncerter
Kastellet
Se kredsens afsn
Arrangementer
Sydjysk
Se nærmere i tilgået post
Sensommertur
Sydjysk
081009 e.n.a.
Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

167
168
169
170
171
166

(September – oktober 2009)
(November – december 2009)
(Januar – februar 2010)
(Marts-april 2010)
(Maj-juni 2010)
(Juli – august 2010)

Deadline
010809
011009
011209
010210
010410
010610

Forventet udsendt:

250809
251009
201209
250210
250410
250610

Tryk
Totalforsvarsregion Sjælland

Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted
tfrsj@hjv.dk
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