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Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 

ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. 

 

 

Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde. 

 

På formandens forslag blev oberstløjtnant Hans Vedholm, formand for Sydjyske Kreds 

valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt ind-

varslet og beslutningsdygtigt. 

 

1.          a.  Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år, herunder 

 medlemstal og hvervetiltag. 

Formanden indledte dagsordenspunktet med at mindes de medlemmer, der var afgået ved 

døden siden sidste repræsentantskabsmøde  

København  OB M. Rosenløv, 

Midt- og Vestsjælland MJ E.K. Trige, 

Fyn   KN E.L. Petersen og MJ N.T. Rasmussen og  

Nordjyske,   KN M.T. Mærsk. 

 

og bad forsamlingen om at ære deres minde ved 1 minuts stilhed. 

 

Formanden gik derefter over til den egentlige beretning og indledte denne med at redegø-

re for det fokusområde, som han opstillede på sidste års repræsentantskabsmøde: Udbre-

delse af kendskabet til foreningen med henblik på øget medlemshvervning. Udgangspunk-

tet er et samlet medlemstal på ca. 330 medlemmer, fordelt på 120 i København, 60 i Midt- 

og Vestsjælland, 15 i Midtjylland, 47 i Sydjylland, 35 i Nordjylland og 54 på Fyn.  

Landsledelsens har i år fokuseret på den brede orientering, som bl.a. har omfattet følgen-

de tiltag: 

 Alle officerer, som har deltaget i Forsvarsministeriets Personalestyrelses Seniorse-

minarer, har fået udleveret en flyer om FOUAT.  

 Der er skrevet til samtlige Niveau III chefer i de tre værn samt i Hjemmeværnet med 

en anmodning om at være behjælpelig med at orientere om eksistensen af FOUAT 

ved officerers afgang – uanset tjenestealder.  

 Der har været møde med HOD formand, hvor der blev indgået en aftale om, at der i 

det brev, som HOD skriver til samtlige officerer, der afskediges, også ligger en flyer 

om FOUAT. Desuden har der været en sides omtale i ”Danske Officerer” (HOD 

medlemsblad). 

 Der har været møde med HPRD forretningsfører, som gav tilsagn om, at der i næ-

ste nummer af ”RESERVEN” vil komme en artikel om FOUAT. Han havde en posi-

tiv holdning til et decentralt samarbejde mellem de to foreninger, herunder invitation 

til hinandens arrangementer. 
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De omtalte centrale tiltag kan imidlertid ikke stå alene. Alle i foreningen må bidrage til at 

gøre opmærksom på FOUAT’s eksistens, ligesom der skal gennemføres aktiviteter, der 

både fastholder eksisterende medlemmer og tiltrækker nye medlemmer. 

 

Formanden oplyste endvidere: 

 At formandsskabet har været på afskedsvisit hos Jørgen Sverker Nielsson for at af-

levere foreningens gave og udtrykke taknemmelighed for hans virke som formand 

for FOUAT.  

 Der er sendt en lykønskning til H.K.H. Prinsgemalen i anledning af hans 80 års fød-

selsdag, og der er modtaget fint svar. 

 Der er skrevet til H.K.H. Kronprinsen med henblik på bibeholdelse af kongelig op-

mærksomhed på højeste niveau ved at anmode Kronprinsen om at blive æresmed-

lem. 

 Formanden har været i dialog med Forsvarsministeriets Personalestyrelse med 

henblik på at få løbende orientering om udnævnelser og rokeringer af OB/KD og 

højere. Desværre uden positivt resultat på grund af manglende kapacitet. 

 Det undersøges pt., om der på Kastellet er mulighed for opbevaring af FOUAT arki-

valier, som Jørgen Larsen er i gang med at sanere. Formanden bad i den forbindel-

se kredsene om at undersøge, om der eksisterer lokale arkivalier, idet alle arkivalier 

som vedrører FOUAT, bør samles. Giv venligst besked til arkivar Jørgen Larsen, 

hvis det er tilfældet.  

 Forhold omkring MEDDELELSER og foreningens hjemmeside er drøftet intenst. 

Mere om dette under dagsordenens pkt. 2. 

 Fejringen af FOUAT`s 125 års jubilæum i 2016 er drøftet. Mere om dette under 

dagsordenens punkt 6. 

 Formanden har sendt et antal mails til kredsformændene, bl.a. om fælleskassens 

økonomi, muligheden for løbende redegørelser fra formandsskabet om nationens 

tilstand i MEDDELELSER samt om skift af forretningsfører. 

 

Formanden takkede dernæst afgående forretningsfører Erik Petersen for dennes virke 

gennem mere end 8 år. Som forretningsfører har Erik haft styr på det hele og har altid væ-

ret hjælpsom og imødekommende. Formanden takkede på alles vegne Erik for en god 

indsats og overrakte ham 3 flasker rødvin.  

Erik Petersen takkede landsformanden for de pæne ord og gaven. Det har været en 

spændende og givende tid. Han takkede kredsene og landsledelsen for samarbejdet og 

tilbød ”historisk assistance” til den nye forretningsfører. 

 

b. Kredsformændenes beretning om aktiviteter m.v. i egen kreds i det for-

løbne år 

1) Formanden for Nordjyllands Kreds, flyverløjtnant Franz Strehle nævn-

te, at der havde været mange udflugter, og at kredsen havde en stor 

berøringsflade til andre foreninger i området, fx officersforeningen. I øv-
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rigt henviste han til sin redegørelse for kredsens aktiviteter i MEDDE-

LELSER Nr. 200. 

2) Formanden for Midtjyske Kreds, oberst Michael Svejgaard oplyste, at 

Midtjyske Kreds er en lille kreds, og økonomien er ikke strålende, hvil-

ket gør det svært at afholde arrangementer. Arrangementer gennemfø-

res ved, at FOUAT medlemmer deltager i andre foreningers arrange-

menter. 

På grund af interne tvistigheder er kredsens forretningsfører afgået, 

men Nordjyske Kreds’ forretningsfører er indtil videre trådt til som for-

retningsfører for Midtjyske Kreds. Formanden er blevet opfordret til at 

holde fast, indtil det ikke er muligt at klare det længere.  

3) Formanden for Sydjyske Kreds, oberstløjtnant Hans Vedholm fortalte, 

at kredsen pt. har 47 medlemmer. I 2014 har der kun været afholdt ét 

arrangement, hvor kredsens medlemmer var inviteret til et foredrag 

med Lars Møller i Fredericia, arrangeret af Våbenbrødreforeningen og 

Officersforeningen. Det er svært at få medlemmerne til at møde op, 

idet udfordringen er, at der er mange andre foreninger i lokalområdet, 

som konkurrerer om medlemmerne. Kredsformanden havde rejst 

spørgsmålet om, hvorvidt der fortsat er grundlag for at have en Sydjysk 

Kreds i FOUAT. Dette var blevet drøftet, men der var ikke truffet nogen 

beslutning. Kredsformanden havde besluttet at give det en chance og 

havde derfor ladet sig genvælge. 

4) Formanden for Fyns Kreds, major Kjeld Frimuth oplyste, at der er tre 

arrangementer, som holder sammen på Fyns kredsen: En forårstur, en 

efterårstur og julefrokosten. Der er fire årlige foredrag, som holdes 

sammen med Fyns Militærhistoriske Samling. Der har været afholdt fire 

skydninger i august, men uden den store succes. Kredsen har været 

involveret i Hærens 400 års jubilæum, bl.a. som sponsor. AKOS for det 

kommende år laves om efteråret året før.  

5) Formanden for Midt-og Vestsjællands Kreds, oberstløjtnant Hans Jür-

gen Jürgensen omtalte generalforsamlingen, som også er en hyggeaf-

ten. Der er normalt ét foredrag i foråret og to til tre i efteråret samt en 

skydeperiode fra maj til august. Derover holdes der en julefrokost og 

en sommerudflugt. 

Kredsen har 60 medlemmer og har måttet skille sig af med restanter 

fra den tidligere Lolland/Falster Kreds. Der er tilgået et nyt medlem fra 

søværnet, som har forladt forsvaret før pensionering. Kredsformanden 

oplyste, at det er svært at hverve medlemmer og svært at få dem til at 

møde op – især i et stort geografisk område. Også i denne kreds kon-

kurreres der med andre foreninger. Kredsen har en god økonomi. 

6) Formanden for Københavns Kreds, oberst Erling Flebbe oplyste, at 

kredsens aktiviteter er opdelt i to grupper: Udendørsaktiviteter, som 

består af ni skydedage samt en ekskursion, som i 2014 gik til Vording-

borg og var meget interessant. Der er gennemsnitligt 11 medlemmer, 

der deltager i skydningen, som finder sted i Høvelte.  
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Indendørsaktiviteterne består af otte foredrag med mange rigtig gode 

foredragsholdere, hvor der gennemsnitligt deltager 33 medlemmer. 

Derudover er der Stiftelsesfesten, som også er julefrokost samt Klipfi-

skefrokosten. Der er stor tilslutning til begge arrangementer. 

Medlemstallet er stigende i Københavnskredsen. Der har været et 

spædt samarbejde med HPRD Lokalafdeling i København, men plads-

forholdene giver nogle begrænsninger. 

 

7) Skydeudvalgsformand Gregers Djørup og formanden forestod derefter 

overrækkelsen af præmier til årets bedste skytter: 

 OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfaldt Gert Riber Schultz 

fra Fyns Kreds med 215 point. 

 KN Buchs’ mindeskål blev overrakt til Erling Flebbe fra Køben-

havns Kreds med 214 point. 

 KN Troels-Smith’s mindepokal gik til Anders Frimuth Kristian-

sen fra Fyns Kreds med 214 point. 

 MJ Ulrichsens pokal tilfaldt Birger Hoff fra Københavns Kreds 

med 209 point. 

 Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal gik i år til Københavns 

Kreds med 1035 point. 

 

Formanden gav herefter forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål og fremsætte kom-

mentarer til beretningerne. 

 

Mogens Danielsen Nordjyske Kreds foreslog, at der kom mere fokus på at hverve officers-

personel fra den frivillige del af Hjemmeværnet som medlemmer. Formanden lovede at 

drøfte dette med Chefen for Hjemmeværnet. 

 

Gregers Djørup spurgte til skydebanerne i Sydjyske Kreds. Han vidste, at banerne havde 

været under renovering, og han ville gerne vide, om de er klar igen, og hvorfor er der kun 

én person, der skyder. Hans Vedholm oplyste, at der har været et udmærket samarbejde 

med Fynskredsen, men der var kun én, der dukkede op til skydningen. 

 

Formanden takkede for kredsenes bidrag. Han er klar over, at der er udfordringer ift. 

hvervning, og derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at fastholde fokus på dette område - 

både fra centralt og lokalt hold. Samvær med ligestillede kan andre foreninger også byde 

på, så hvad er det, der er særligt ved FOUAT? Han lovede, at formandskabet vil drøfte, 

om der er noget, vi kan hænge FOUAT’s egen identitet op på. Det bliver ikke nemt, men 

forsøget skal gøres. 

Der var en drøftelse af dette emne, og der var bred tilslutning til, at formandskabet arbej-

der med dette spørgsmål. Formanden anmodede de lokale kredse om at tilsende ham op-

lysninger om, hvad er der er særligt for de respektive kredse.  
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Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

 

2. Foreningens virke i det kommende år, herunder kommunikation via MEDDELEL-

SER og Websiden  

Formanden oplyste, at det med skift af forretningsfører ikke længere er muligt for 

FOUAT at få støtte til trykning og udsendelse af MEDDELELSER, og det giver nogle 

udfordringer. Det er vendt og drejet i landsledelsen, og det er besluttet, at foreningen 

med den givne lejlighed vil overgå til digital fordeling af MEDDELELSER via vores 

hjemmeside. Det betyder, at: 

 MEDDELELSER fremover vil kunne læses eller udskrives fra FOUAT hjem-

meside. 

 Den enkelte kreds kan vælge at fremstille en udskrift af MEDDELELSER, 

som kan gives eller sendes til de medlemmer, der ikke har adgang til en 

computer, 

 Fra centralt hold vil der alene blive fremstillet nogle enkelte trykte eksempla-

rer til formandsskabet med henblik på PR-virksomhed for foreningen. 

 

Dette medfører en fornyet interesse for FOUAT hjemmeside, hvorfor formanden gav ordet 

til foreningens webredaktør, major Jørgen H. Nielsen.  

 

Jørgen H. Nielsen indledte med at fortælle, at de fleste medlemmer ikke vil opleve den 

store forandring, når den nye hjemmeside går i luften. Man vil i en overgangsperiode au-

tomatisk blive sendt videre til den nye hjemmeside, når man går ind på den gamle. Der 

kommer en ny mulighed som benævnes ”Medlem til medlem”, hvor enkeltpersoner har 

mulighed for at skrive et indlæg, som kan ses af de øvrige medlemmer. For at undgå, at 

udefrakommende benytter sig af denne mulighed, skal man registrere sig og logge ind 

med brugernavn og password. Login er kun nødvendigt, hvis man vil skrive – ikke hvis 

man kun vil læse. Webredaktøren har udarbejdet en brugervejledning til de medlemmer, 

som ønsker at anvende den nye facilitet og også en vejledning til de medlemmer, der har 

redaktørrettigheder (kredsformænd m.fl). 

 

Der var efterfølgende en kort drøftelse af værdien af det nye tiltag. Formanden gjorde dog 

opmærksom på, at dette også havde været drøftet på sidste års repræsentantskabsmøde 

og fastslog, at nu skal den nye hjemmeside have en chance i et par år. 

 

Der var forslag fremme om at øge frekvensen af udsendelsen af MEDDELELSER, men 

dette blev afvist med flere begrundelser, bl.a. at det ville kræve et forøget ressourcetræk 

på redaktionen samt, at det altid vil være muligt at komme af med vigtige meddelelser mel-

lem de faste udgivelsestidspunkter ved at benytte den nye facilitet ”Medlem til medlem”.  
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Formanden takkede Jørgen H. Nielsen for en god gennemgang, og denne sluttede af med 

at oplyse, at kontaktoplysninger på nøglepersoner nu vil blive opdateret. 

 

Formanden omtalte derefter Hans Jürgen Jürgensens forslag om, at landsledelsen skriver 

et indlæg om ”Nationens tilstand” i hvert nummer af MEDDELELSER. Ledelsens mulighe-

der for dette har været vendt i landsledelsen, og det vil landsledelsen ikke kunne gøre hver 

gang. I stedet vil kredsformændene i højere grad blive inviteret til at deltage i arrangemen-

ter, hvor normalt kun formandskabet deltager, og hvor der vil være mulighed for at få viden 

om forsvarets situation i dag. Der blev også henvist til de links, der allerede ligger på 

hjemmesiden, og det blev foreslået, at man vha. den nye facilitet ”Medlem til medlem” kan 

gøre andre opmærksom på en artikel, som man måtte finde særlig interessant.  

 

Der var herefter en drøftelse af behovet for en leder, og det syntes at være den generelle 

opfattelse, at der ikke brug for en leder eller andre synspunkter. 

 

3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse. 

Forretningsføreren fremlagde regnskabet, som er godkendt af revisoren. Årets resultat er 

et underskud på 6.103,08 kr. (indtægter 3.720,00 kr. og udgifter 9.823,08 kr.). Aktiverne 

udgjorde 32.343,98 kr. den 1. januar 2014 og 26.240,90 kr. den 31. december 2014.  

 

Formandens Fyns kreds major Kjeld Frimuth spurgte, hvorfor FOUAT er medlem er Folk 

og Forsvar (det nye navn for denne forening er Folk og Sikkerhed). Det kunne formand-

skabet ikke umiddelbart svare på, men dette vil blive drøftet i landsledelsen. Keld Meier 

Olsen mente, at det kollektive medlemskab indebar, at alle FOUAT medlemmer kan delta-

ge i Folk og Sikkerheds arrangementer. 

 

Hans Vedholm mente, at Folk og Sikkerhed er den mest overordnede forsvarsrelaterede 

organisation. 

 

Der var ikke andre bemærkninger til regnskabet. 

 

Repræsentantskabet godkendte énstemmigt regnskabet for 2014. 

 

4. Fastsættelse af bidrag til foreningen  

Formandskabet har i en skrivelse til kredsformændene foreslået, at der i kalenderåret 

2016 indbetales 30 kr. pr. medlem til landskassen, idet formuen bevæger sig faretruende 

nedad. Dette vil betyde, at det nuværende niveau vil kunne fastholdes. 

 

Repræsentantskabet godkendte énstemmigt, at bidraget til foreningen fastsættes til 30 kr. 

pr. medlem i 2016.  
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5. Introduktion af KD Annemette Ruth som ny forretningsfører.   

Formanden præsenterede Annemette Ruth, som afløser Erik Petersen som FOUAT for-

retningsfører. Annemette Ruth gav en kort introduktion af sig selv og oplyste, at hun ville 

gøre sig umage for at blive en værdig afløser for Erik Petersen. 

 

6. Behandling af forslag fra formandskabet. 

a. Tilknytning til Danske Soldaterforeningers Landsråd, herunder udgifter og muligt 

tilskud fra Værnsfælles Forsvarskommando (VFK). 

Formanden oplyste, at han havde været i kontakt med landsrådets formand J. B. 

Andersen og kassereren. Medlemskab giver mulighed for tildeling af tipsmidler, 

men det vil koste 3 kr. pr. FOUAT medlem, og det er uvist, hvor meget, der vil 

komme retur. 

 

Repræsentantskabet besluttede, at FOUAT ikke skal være medlem af Danske 

Soldaterforeningers Landsråd.  

 

Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelses retningslinjer for traditionsbæren-

de foreninger blev omtalt, og Annemette Ruth lovede at skaffe de opdaterede 

bestemmelser. 

 

b. Orientering om Værnsfælles Forsvarskommando 

Næstformanden gennemførte en anonymiseret briefing, som han havde over-

været for en måneds tid siden.  

 

Flere deltagere udtrykte bekymring for forsvarets situation i den efterfølgende 

drøftelse.  

 

De anvendte slides vil blive udsendt til kredsformændene. Formanden opfordre-

de deltagerne til at anvende det udsendte materiale med forsigtighed og adva-

rede mod, at FOUAT medlemmer politiserer 

 

c. FOUAT arkiv. 

Formanden gentog sin opfordring til kredsene om at indsende evt. arkivmateria-

le til arkivaren, så dette er samlet ét sted. 

 

d. FOUAT 125 års jubilæum i 2016. 

Formandskabet anbefaler, at der afholdes et arrangement i anledningen af 

FOUAT jubilæum i 2016, og at der nedsættes en komite til at stå for de praktiske 

gøremål i forbindelse med jubilæets gennemførelse. Formandsskabet peger på 

Københavnerkredsen som arrangør. Hvis der er enighed herom, foreslås jubi-

læet afholdt på Kastellet den 8. december 2016 (selve jubilæumsdagen er den 

9. december). Deltagere: Københavns Kredsens deltagere i Stiftelsesfesten (for 
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egen regning), alle kredsformænd (for egen regning) samt FOUAT’s protektor 

H.K.H. Prinsgemalen, Forsvarschefen, Chefen for Hjemmeværnet, Formand 

HOD og formand HPRD, som inviterede gæster: 

 

Derudover skal der nedsættes et udvalg, som skal udarbejde et jubilæumsskrift. 

FOUAT næstformanden er formand og sekretær for udvalget. Alle kredse stiller 

med én person. Arbejdet gennemføres ved elektronisk udveksling af oplæg, in-

formationer og billeder. Der vil blive søgt fondsmidler til trykning af jubilæums-

skriftet. Ole von Holck anbefalede at der blev søgt midler fra Von Zeilaus fond, 

da stifterens far var med til at grundlægge FOUAT. Fonden bestyres af Chefen 

for Jyske Dragonregiment. 

 

Repræsentantskabet godkendte det fremlagte forslag til fejring af FOUAT’s 125 

års jubilæum. 

 

7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 

Der er modtaget et forslag fra Midt- og Vestsjællandske Kreds om, at der udarbejdes en 

leder i Meddelelser (”Nationens tilstand”). Forslaget blev behandlet under dagsordenens 

pkt. 2. 

 

8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde. 

Næste Repræsentantskabsmøde afholdes onsdag den 13. april på Fyn. 

 

9. Eventuelt.  

Webredaktøren oplyste, at den nye forretningsførers kontaktoplysninger vil blive udskiftet.  

 

Tidspunktet for, hvornår går den nye hjemmeside i luften, blev efterspurgt. Formanden 

oplyste, at der vil tilgå information om dette. 

 

Formanden takkede derefter dirigenten for god mødeledelse, Fyns Kredsen for et godt 

arrangement og forsamlingen for gode indspark. 

 


