Repræsentantskabsmøde
Foreningen afholdt repræsentantskabsmøde onsdag, den 23. april 2014, kl. 10:00 i
Odense med oberstløjtnant Hans Vedholm, Sydjyske Kreds som valgt dirigent.
Næstformanden, oberst Erling Flebbe, indledte - i landsformanden, generalmajor Jørgen Sverker Nilssons fravær - mødet med at mindes de medlemmer, der er afgået
ved døden siden sidste repræsentantskabsmøde
København:

Major Leif Fovig
Løjtnant Felix Clausen
Løjtnant Per Amby
Kaptajn Erik Valdemar Olsen
Major Søren Louis Thomsen
Major Jens Olaf Skov-Madsen
Major E. O.A. Hedegaard
Midt-og Vestsjælland: Kaptajn Kaj Hansen
Kaptajn Finn Olsen
Sydjyske:
Major Ib Friisenvang
og udtrykte et ”Æret være deres minde!”
1.

Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år
Næstformandens redegjorde på formandens vegne om virksomheden i det
forløbne år, idet han henviste til beretningen, som er gengivet i MEDDELELSER Nr. 195 - Maj-juni 2014. Han fremhævede særligt de tre fokusområder,
som foreningen har haft i det forløbne år, nemlig fastholdelse af medlemstallet, styrkelsen af anvendelsen af de elektroniske medier og modernisereingen
af vedtægterne.
Beretningen blev taget til efterretning.
På næstformandens opfordring aflagde kredsformændenes beretning om aktiviteter m.v. i egen kreds i det forløbne år

2.

Valg
Som tidligere omtalt har den nuværende formand, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson af private årsager ønsket at afgive formandshvervet før udløbet af
hans valgperiode. Formandskabet foreslog generalmajor Jens Erik Frandsen
valgt som ny Landsformand for en 4-årig periode.
Repræsentantskabet valgte generalmajor Jens Erik Frandsen til landsformand
for en 4-årig periode.
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Foreningens revisor, oberstløjtnant R.K. Jacobsen, havde ønsket at fratræde
revisorposten. Formandskabet foreslog major Ove Møller Kristensen valgt som
ny revisor for en 2-årig periode.
Repræsentantskabet valgte major Ove Møller Kristensen som revisor for en 2årig periode.
3.

Virksomheden i det kommende år
Generalmajor Jens Erik Frandsen takkede for valget som ny formand og den
derved udviste tillid, som han ville forsøge at leve op til. Han ville først og
fremmest ”stikke fingeren i jorden” og skabe sig et indblik i kredsenes aktiviteter. Han betragtede de udpegede fokusområder for seneste år, som særdeles relevante og de opnåede resultater som et godt grundlag for det videre
arbejde. Sikringen af medlemstilgang er essentielt, hvor han med sin kontaktflade ville undersøge mulighederne for en forøget indsats. Digitaliseringen
som redskab for udbredelse af kendskabet til FOUAT anså han for vigtig tillige
med det gode vedtægtsgrundlag med udtalt decentralt fokus, som var på
bedding. Foreningens tilbud skal være af en sådan kvalitet, at nuværende
medlemmer slutter op og nye medlemmer kommer til.
Han betonede betydningen af, at der fandtes ildsjæle i kredsene, hvis arbejde
er forudsætningen for succes. Det kræver kontakt og kendskab til personer
og organisationer i det omgivende samfund.
Sammenfattende ønskede han, at årets fokus skulle være udbredelse af
kendskab til foreningen med henblik på øget medlemshvervning.

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forretningsføreren, oberstløjtnant Erik Petersen, fremlagde det reviderede
årsregnskab for 2013. Årets resultat var et underskud på kr. 9.394,67 (indtægter kr. 860,00, udgifter kr. 10.254,67). Aktiverne udgjorde pr. 1. januar
2013 kr. 41.738,65 og pr. 31. december 2013 kr. 32.343,98. Regnskabet
blev godkendt.

5.

Fastsættelse af kredsenes kontingent til repræsentantskabet for det
efterfølgende år, herunder betaling for medlemsbladet
Det blev besluttet, at der i lighed med sidste år ikke fastsattes noget kontingent, da foreningens formue sammenholdt med det faldende udgiftsniveau
ikke nødvendiggjorde en akut tilførsel af midler.

6.

Behandling af forslag fra formandskabet
a.
Vedtægtsændringer.
Det fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev drøftet, og repræsentantskabet vedtog at ændre de bestående vedtægter i overensstem-
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melse med det på repræsentantskabsmødet fremlagte forslag og de på
mødet faldne udtalelser.
b.

Om hvervning af nye medlemmer og elektroniske medier.
Oberst Erling Flebbe orienterede om en brochure, der er udarbejdet
med henblik på hvervning af nye medlemmer. Brochuren, der orienterer om FOUAT aktiviteter og indeholder en QR-kode med henvisning til
FOUAT hjemmeside, blev omdelt. Det er aftalt, at brochuren omdeles
på Forsvarets Seniorseminarer. Også Facebook indgår i kontaktbestræbelserne overfor fremtidige medlemmer.

c.

FOUAT historie.
Næstformanden fortalte, at tidligere næstformand, major Jørgen Larsen, har været FOUAT arkiver igennem og har fremdraget langt størsteparten af tidligere numre af MEDDELELSER, som ikke ligger på Internettet. Der udestår nu et arbejde med at indscanne disse numre
med henblik på senere at loade dem op på FOUAT hjemmeside. Næstformanden efterlyste medlemmer, der kunne være interesserede i at
yde en arbejdsindsats på dette område. (Kontakt næstformand eller
web-master).

d.

Annoncering i MEDDELELSER
Formanden nævnte, at formandskabet havde drøftet spørgsmålet om
at åbne adgangen til annoncering i MEDDELELSER, som behandledes
på repræsentantskabsmødet i 2013. Efter indgående overvejelse af
fordele og ulemper var formandskabet nået til den konklusion, at FOUAT ikke bør åbne for denne adgang.
Flere kredse efterlyste muligheden for at lægge et link på FOUAT
hjemmeside, hvor man mellem medlemmerne kunne oplyse om aktiviteter af interesse.
Repræsentantskabet vedtog, at der ikke kan bringes annoncering i
MEDDELELSER, men at der i en periode på indtil to år på forsøgsbasis
på hjemmesiden kan etableres et link ”Fra Medlem til Medlem”, gennem hvilket medlemmerne kan skabe kontakt om fordelagtige tilbud o.
lign. – forudsat at der ikke er web-tekniske hindringer herfor.

7.

Eventuelt.
Der blev givet en kort orientering om de påtænkte foranstaltninger i anledning af foreningens protektor, Hans Kongelige Højheds Prinsgemalens
80 års fødselsdag den 11. juni 2014, om kongehusets æresmedlemskaber
af foreningen og om successioner m.h.t. det kongelige protektorat.
Formanden gav en kort orientering om ”Den af Hærens Faste Officerer og
Ligestillede Oprettede Understøttelsesforening” og omdelte en pjece, der i
detaljer beskriver foreningens grundlag, formål og virksomhed.
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8.

Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde
Efter en drøftelse af muligheder for og ønske om at lade repræsentantskabsmøderne køre i turnus mellem kredsene blev det besluttet at fastholde Fyn
som mødested. Næste års repræsentantskabsmøde afholdes onsdag, den 22.
april 2015 i Odense.

Uden for dagsordenen bad oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen om ordet for at
gengive sine ”Afskedsord til afgående formand”, som er optaget i MEDDELELSER
Nr. 195 - Maj-juni 2014.
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