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REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

ONSDAG DEN 13. APRIL 2016 KL. 1000 I ODENSE 

 

Formanden bød velkommen til FOUAT årlige repræsentantskabsmøde og takkede Fyns-
kredsen for igen at ville tage sig af den praktiske del af arrangementet. 

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. 

1. Valg af dirigent.  
Formandskabet foreslog, at Ove Møller Kristensen fra Købehavnskredsen blev valgt til diri-
gent. Forslaget blev vedtaget med akklamation. Dirigenten fastslog, at mødet var lovligt 
indvarslet, og at den endelige dagsorden var udsendt i god tid inden mødet. 

2. Formandens og kredsformændenes beretning om foreningens virksomhed i det 
forløbne år. 

Formanden indledte mødet med at opfordre til, at forsamlingen med et minuts stilhed min-
dedes de medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste års repræsentantskabsmøde: 

 Nordjyske Kreds: KN Villy Egebo og KN Jes Reiner Pedersen. 

 Sydjyske Kreds: OB P.D. Jørgensen og MJ Ingvert Møller Terkildsen. 

 Fyns Kreds: KN Gurli Ikjær, KN Erik Lykke Petersen, KN P.A.P. Jacobsen, PL Ronald 
Magnussen og SSG Ib Birger Hansen. 

 Midt- og Vestsjællandske Kreds: PL Helge Nielsen. 

 Københavns Kreds MJ Svend Kiilerich Hermansen.  

Formanden indledte herefter den egentlige beretning med at orientere om FOAUT med-
lemsstatus: Pr. 11. april 2016 er der 29 medlemmer i Nordjyske Kreds, 46 i Sydjyske 
Kreds, 2 i Midtjyske Kreds, 50 i Fynske Kreds, 56 i Midt- og Vestsjællandske Kreds og 139 
i Købehavns Kreds, i alt 322 medlemmer.  

Landsledelsen har fortsat fokus på medlemssituationen, og i overensstemmelse med be-
slutningen på sidste års repræsentantskabsmøde har den forsøgt at skabe en større klar-
hed over, hvad der er særligt ved FOUAT. Formålet med dette arbejde har været at skabe 
en platform, hvorfra man kan inspirere hinanden på tværs af kredsene. SWOT-analysen er 
anvendt som udgangspunkt for dette arbejde, som vil blive behandlet under dagsordenens 
punkt 8. 

I forhold til hvervning af medlemmer har formanden haft en positiv dialog med CH/HJV om 
muligheden for at bringe en artikel om FOUAT i Hjemmeværnsmagasinet, som gerne 
skulle komme i næste nummer. Ole von Holck fra Sydjyske Kreds har foreslået at få frem-
stillet et visitkort for FOUAT med logo, foreningsnavn og henvisning til FOUAT hjemme-
side. En god ide, som er blevet iværksat. Kredsene blev opfordret til at tage en bunke visit-
kort med hjem, så de kan blive uddelt til eventuelt interesserede. Flere visitkort vil kunne 
rekvireres hos forretningsføreren. Der er ligeledes blevet fremlagt FOUAT hvervefoldere 
på møde i Krigshistorisk Selskab. 

Af øvrige aktiviteter nævnte formanden: 
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 Tidligere formand for Københavns Kreds MJ Jørgen Larsen nu er færdig med at sa-
nere vores arkiv, og FOUAT har fået opbevaringsplads til det på Kastellet. Det er 
muligt at få adgang til arkivet i Driftsområde Kastellets åbningstid. 

 MEDDELELSER udsendes som udgangspunkt kun elektronisk. Der bliver opkrævet 
betaling, hvis man vil have tilsendt en papirudgave. Formanden takkede redaktio-
nen for et fortsat stort og vigtigt arbejde.  

 Det er igen muligt at købe FOUAT reversnåle til 25 kr. gennem kredsenes forret-
ningsførere.  

 FOUAT fortsatte medlemskab af Folk & Sikkerhed har været overvejet. Der er siden 
sidste møde kommet ny landsformand, advokat, OL-R Peter M. Andersen. Forman-
den har bl.a. deltaget i Folk & Sikkerheds Sikkerhedspolitiske konference på Christi-
ansborg og i årsmødet i Fredericia. Invitationer er blevet videresendt til alle kreds-
formænd med tilbud om at deltage efter først til mølle princippet. Brieferne har væ-
ret Forsvarsministeren, Forsvarschefen, Chefen for Hjemmeværnet og Chefen for 
Hærstaben samt de forsvarspolitiske ordførere. Derudover har formanden deltaget i 
Folk & Sikkerheds nytårsgudstjeneste samt i et bestyrelsesmøde vedr. udformning 
af en alternativ forsvarskommission. Senest er Folk & Sikkerheds indbydelse til 
dette års årsmøde i Fredericia videresendt til kredsformændene. Årsmødet finder 
sted den 29. april. Formanden fandt, at FOUAT fortsat bør støtte op om Folk & Sik-
kerhed, og han vil fortsætte med at videresende invitationer, såfremt kredsene er 
enige heri. Der var ingen indvendinger mod dette 

 Der er fortsat dialog med hoffet omkring Kronprinsens mulige æresmedlemsskab. 
Seneste nyt er, at vi kan forvente en snarlig positiv skriftlig besked. 

 Formanden har videresendt oplysning om muligheden for at se filmen ”Massakren i 
Dvor” og deltage i den efterfølgende debat, og han har deltaget som FOUAT repræ-
sentant i Forsvarsministeriets stormøde om veteranindsatsen i Danmark. 

Formanden orienterede herefter om status for FOUAT 125 års jubilæum her i 2016. Ju-
bilæumsfesten vil blive holdt på Kastellet torsdag den 8. december sammen med Kø-
benhavns Kreds, som holder Stiftelsesfest denne dag. Selve jubilæumsdagen er fredag 
den 9. december 2016. Der er udsendt invitation til FOUAT Protektor, og der er kom-
met svar tilbage om, at aftalen er plottet ind i HKH Prins Henriks kalender. Der forelig-
ger dog intet tilsagn som sådan. Forsvarsministeren, Forsvarschefen og Chefen for 
Hjemmeværnet, formanden for HOD, formanden for HPRD, Kommandanten i Kastellet 
og Chefen for Driftsområde Kastellet vil blive inviteret til efteråret. Alle medlemmer af 
FOUAT er meget velkomne til at deltage i jubilæumsfesten som selvbetalere. 

Hans Vedholm fra Sydjyske Kreds foreslog, at jubilæumsarrangementet blev afholdt 
midt på dagen af hensyn til deltagernes alder og da mange er tilrejsende. 

Formandsskabet tog forslaget til efterretning og vil overveje dette. (Af referenten: For-
mandsskabet har efterfølgende besluttet, at jubilæumsfesten den 8. december vil 
blive afholdt som et frokostarrangement). 
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Arbejdet med jubilæumsskriftet løber planmæssigt. Kredsformændene har fået tilsendt 
det første udkast. Der er næstformanden OB Erling Flebbe, der trækker læsset og han 
har fået støtte fra KN Palle Christiansen fra Fyns Kreds. FOAUT har modtaget 10.000 
kr. til trykning af jubilæumsskriftet fra MJ von Zeilaus legat. Ansøgninger til Kulturmini-
steriet, Tuborgfonden, A.P.Møllers Fond og Johannes Fogs Fond er alle blevet mødt 
med et afslag. Svar på ansøgninger til Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond og 
Værnsfælles Forsvarskommando afventes. Formanden efterspurgte forslag til andre 
fonde som kunne tænkes at ville støtte formålet. Der var forslag om at søge støtte hos 
virksomheder, der sælger materiel til forsvaret, f.eks. Terma, Albani og Danfoss. For-
mandskabet vil arbejde videre med disse forslag. Formanden fremlagde derefter nogle 
modeller for finansieringen, hvis det ikke lykkedes at få fondsstøtte til hele trykningsud-
giften.  En mindre egenbetaling fra de medlemmer, der ønsket et eksemplar af jubilæ-
umsskriftet, indgik i en af modellerne. 

Næstformanden redegjorde derefter for arbejdet med jubilæumsskriftet og nogle af de 
udfordringer, der har været forbundet med dette. Næstformanden efterlyste yderligere 
informationer og ikke mindst billeder – helst ældre billeder – som kan indgå i skriftet og 
bad om at få tilsendt bemærkninger, forslag osv.  

Hans Jürgens Jürgensen fra Midt- og Vestsjællandske Kreds mente, at tidsskriftet i den 
nuværende udgave primært indeholder en beskrivelse af folk, som ingen kender. Hans 
kreds vil høre om det, der er sket hos dem selv.   

Formanden gjorde opmærksom på, at næstformanden har været relativt alene om at 
skrive. Han har gjort en kæmpe indsats, ikke mindst, da den redaktionskomité som 
blev drøftet på sidste års repræsentantskabsmøde ikke blev til noget. Derfor mangler 
der også bidrag fra flere af de andre kredse. 

KN Palle Christiansen fra Fyns Kreds udtrykte skuffelse over, at det omfattende bidrag 
Fyns Kredsen har leveret ikke var kommet med. Dette blev dog tilbagevist af næstfor-
manden, som havde medtaget størstedelen af Fyns Kredsens bidrag – dog ikke i sam-
let form. 

Ole von Holck fra Sydjyske Kreds opfordrede til, at man brugte hjemmesiden, så folk 
selv kunne skrive jubilæumsskriftet ud. Der skal selvfølge trykkes nogle få eksempla-
rer, som kan udleveres til protektor m.fl. Han mente, at FOUAT skulle nøjes med at 
bruge de penge, der modtages i form af fondsstøtte. Sydjyske Kreds er ikke interesse-
ret i at skulle bede medlemmerne om at købe jubilæumsskriftet. 

Franz Strehle fra Nordjyske Kreds gav udtryk for, at hans kreds ønskede et festskrift 
som beskrev fortiden, så han var meget tilfreds med det foreliggende udkast og ud-
trykte stor respekt for det arbejde, som der er lagt i det. 

Hans Vedholm udtrykte også sin anerkendelse for en indsats, der er lagt i opgaven og 
havde forståelse for, at når man vælger en kronologisk tilgang, er det godt med anek-
doter. Han lovede, at Sydjyske Kreds ville komme med et bidrag. 

Formanden opfordrede til, at kredsene sendte næstformanden supplerende bidrag in-
den 1. juli. Derefter vil der blive lavet en ny udgave af jubilæumsskriftet, som vil blive 
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udsendt 1. august. Denne udgave vil ligge tæt på det endelige resultat. Den nuvæ-
rende struktur vil blive anvendt. I tilknytning til den bog, der kommer, vil kredse, der øn-
sker at have mere med, kunne få et tillæg lagt på hjemmesiden på undersiderne ”Nyt 
fra Kredsene”. 

Keld Meier Olsen fra Københavns Kreds mente, at kredsen vil kunne sælge 50 eksem-
plarer af et jubilæumsskrift, hvis det bliver løsningen. 

Formanden afsluttede sin beretning med at fortælle, at formandskabet i flere omgange 
har været i dialog med Kulturministeriet vedr. en høring om lovforslag om ændring af 
arkivloven (visse restaurationsvirksomheders, foreningers og virksomheders anven-
delse af kongekronen). Der er i detaljer redegjort for FOUAT anvendelse af kongekro-
nen i vores logo lige siden 1891. Det bliver spændende at se, hvad udfaldet bliver. 

Derefter gik man over til kredsformændenes beretninger.  

I Nordjyske Kreds har der været gennemført to rejser, kransenedlæggelser og bowling. 
Kredsen har ikke mulighed for at gennemføre skydninger. 

Fyns Kreds har gennemført en forårstur til Pansermuseet, fire skydninger i august må-
ned, en efterårstur til Langelandsfortet og Valdemar Slot samt en julefrokost med stor 
tilslutning. 

Sydjyske kreds har afholdt to arrangementer: Et besøg hos den danske menighed i 
Sydslesvig og A.P. Møller skolen samt et besøg hos Danfoss. Af økonomiske årsager 
vil kredsen ophøre med at trykke og udsende MEDDELELSER til medlemmer, der ikke 
har computer, men kun udsende kredsens egne meddelelser. Hans Vedholm takkede 
Fyns Kreds for tilbuddet om at deltage i deres skydninger – også selv om ingen af syd-
jyske kreds medlemmer har benyttet sig af tilbuddet. 

Midt- og Vestsjællandske kreds havde holdt generalforsamling med 22 deltagere, heraf 
fire nye. Der var glæde over at have fået kredsens ”dåbsattest” – et skrift fra 1. novem-
ber 1973, hvor Midt- og Vestsjællandske Kreds blev oprettet. SWOT analysespørgsmå-
lene var udsendt til medlemmerne, men kun meget få havde en mening om dette og 
dem, der havde, var mest negative. OL Tonni Schumann er blevet indvalgt i bestyrel-
sen, og det er planen, at han skal afløse den nuværende kredsformand Hans Jürgen 
Jürgensen næste år. Kredsen er godt tilfreds og godt kørende. 

Midtjyske Kreds har nydt godt af Nordjyskes Kreds gæstfrihed. De har bl.a. deltaget i et 
spændende besøg ved Terma. Kredsens økonomi er nu så dårlig, at den ikke kan 
dække gebyret ved at have en bankkonto. 

Købehavns Kreds har gennemført en ekskursion til Mosede Fort, Klipfiskefrokosten, 
samt Stiftelsesfesten med kransenedlæggelse ved det Internationale Monument. 
FOUAT optræder nu på Kastellets hjemmeside over foreninger, der nedlægger krans 
ved Monumentet. Der har været afholdt ni skydedage med gennemsnitligt 11 skytter 
samt otte foredrag. Andre kredse har mulighed for at få adgang til et foredrag af major 
David Christopher Johnson om hans oplevelser under Vietnamkrigen, som er optaget 
på video. 
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Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, hvilket 
ikke var tilfældet. 

Skydeudvalgsformand Gregers Djørup og formanden forestod derefter overrækkelsen 
af præmier til årets bedste skytter. 

Der har været afholdt skydninger i 3 kredse. Årets resultat er meget snævert, hhv. 
1027, 1024, 1014 point. Det samlede pointtal er på 3065 mod sidste års 3002.  

 OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfaldt Gert Riber Schultz fra Fyns Kreds. 

 KN Buchs’ mindeskål blev tildelt Birger Hoff fra Københavns Kreds. 

 KN Troels-Smith’s mindepokal gik til Erik Olsen fra Midt- og Vestsjællandske 
Kreds. 

 MJ Ulrichsens pokal tilfaldt Leif Mosegaard fra Fyns Kreds. 

 Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal gik i år til Fyns Kreds. 
 

3. Foreningens virke i det kommende år. 
Formanden meddelte, at det kommende år vil være præget af den fortsatte kamp for at 
være relevant for vores nuværende og fremtidige medlemmer. Yderligere drøftelser vil 
finde sted under dagsordenen pkt. 8. 

Herudover er der aktiviteterne omkring vores jubilæum, både jubilæumsskriftet og jubi-
læumsfesten. Formanden opfordrede til, at mange vil støtte op omkring selve jubilæ-
umsfesten, selvom det ikke bliver som i de gode gamle dage med ægtefæller og dans. 

4. FOUAT hjemmeside. 
FOUAT webredaktør MJ J. H. Nielsen orienterede om hjemmesidens aktører og disses 
rettigheder. Han oplyste, at kredsene kan indstille medlemmer til redaktør- og forfatter-
roller. Medlemmer registrerer sig selv for tildeling af abonnentrolle.  

Da der ofte er uønskede ”gæster” på hjemmesiden, er der indlagt et program, som sor-
terer ” ikke velkomne” gæster fra. 

FOUAT hjemmeside har dagligt 100-120 rigtige besøgende. 

Der er ikke så mange indlæg og artikler endnu. Webredaktøren gennemgik retningslin-
jerne for, hvordan man lægger indlæg op, herunder videoer. Webredaktøren vil gerne 
være behjælpelig.  

Der er i årets løb modtaget 13 tilmeldinger af nye medlemmer via hjemmesiden. 

”Medlem til medlem” faciliteten vil fortsætte. 

Ole von Holck Sydjyske Kreds, som har udskrevet MEDDELELSER til de af kredsens 
medlemmer, som ikke har computer anbefaler, at MEDDELELSER indledes med kred-
senes kommende aktiviteter. Det vil være en hjælp for bl.a. Sydjyske Kreds. 
(Af referenten: Redaktøren vil kontakte Ole von Holck mhp. drøftelse af dette). 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om 
budget for 2016. 
Forretningsføreren fremlagde FOUAT regnskab for 2015, som blev godkendt. 
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Forretningsføreren fremlagde derefter foreningens budget for 2016, som blev taget til 
efterretning. 

6. Fastsættelse af bidrag til foreningen samt betaling for medlemsbladet. 
Formanden beskrev behovet for et fortsat bidrag fra kredsene og foreslog, at dette for 
2017 fortsat skal udgøre 30 kr. pr. medlem med medlemstallet pr. 1 januar 2017 som 
udgangspunkt. Bidraget skal jf. vedtægterne betales senest 1. juli, men gerne før. 

For så vidt angår betaling for MEDDELELSER i trykt udgave er produktionsomkostnin-
gerne steget, hvorfor det vil være nødvendigt at sætte prisen op til 30 kr. pr. eksemplar 
og dermed et årsabonnement på 180 kr. 

Begge forslag blev vedtaget. 

7. Valg af: 
a. En revisor  

Formandskabet forslog genvalg af Ove Møller Kristensen fra Købehavns Kreds, 
som blev valgt. 

b. En revisorsuppleant  

Formandskabet foreslog Erik Dreyer-Andersen fra Købehavns Kreds, som blev 
valgt. 

8. Behandling af forslag fra formandskabet. 
a. Midtjyske Kreds sættes i bero. 
Formanden slog fast, at med to medlemmer er man nu nået den kritiske masse, så 
man må erkende, at der ikke er basis for at opretholde en Midtjysk Kreds. I stedet for at 
nedlægge kredsen foreslog formanden, at Midtjysk Kreds stilles i bero. 

SES, formanden for Midtjyske Kreds redegjorde for kredsens vanskeligheder med at 
rekruttere medlemmer, idet der er bl.a. er en seniorklub på Flyvestation Karup, der 
gennemfører de samme aktiviteter som FOAUT Midtjyske Kreds. SES gav derfor for-
manden ret. Midtjyske Kreds har tidligere været nedlagt og har i denne omgang eksi-
steret i 10 år. Der har været et strålende samarbejde med Nordjyske Kreds siden gen-
oprettelsen, og de nuværende medlemmer af Midtjyske Kreds vil derfor blive overført til 
Nordjyske Kreds 

Repræsentantskabet valgte at følge formandens indstilling om, at Midtjyske Kreds sæt-
tes i bero. 

Sydjyske Kreds tilbød, at Midtjyske Kreds medlemmer også kan modtage Sydjyske 
Kreds program, som de er velkomne til at deltage i. 

b. FOUAT og fremtiden – SWOT- og strategiproces. 
Formanden redegjorde for baggrunden for strategiprocessen og valget af SWOT som 
analyseværkstøj. Han takkede for de bemærkninger, han havde modtaget på det ud-
spil, der var blevet udsendt i november 2015. 

Derefter gennemgik formanden styrker, svagheder, muligheder og trusler i det tilsendte 
udspil og de heraf udledte satsningsområder, og der var en drøftelse heraf. 
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Satsningsområde 1.: Medlemstilgang til FOUAT. 

 ”Foreningens overlevelse er betinget af, at der løbende er tilgang af nye medlemmer, 
herunder at det er muligt at hverve egnede bestyrelsesmedlemmer til fremme af for-
eningens formål”. 

Ole von Holck fra Sydjyske Kreds foreslog, at tjenstgørende officerer kan optages som 
juniormedlemmer af FOUAT. Juniormedlemmer er kontingentfri, har ikke stemmeret og 
er ikke valgbare. 

Hans Vedholm fra Sydjyske Kreds mente, at nye medlemmer ofte skaffes via person-
lige relationer. Man havde haft en forhåbning om, at det ville være muligt fra centralt 
hold at få oplysninger om officerer, der står foran pension. Formanden oplyste, at han 
uden held havde forsøgt at få oversigter over afgåede officerer fra Forsvarets Perso-
neltjeneste. Han havde også skrevet til alle forsvarets Niveau III chefer. 

Poul Boye Larsen fra Nordjyske Kreds takkede for oplægget og foreslog, at alle de små 
forsvarsrelaterede foreninger slår sig sammen, for ellers dør de.   

Ove Møller Kristensen fra Københavns Kreds slog fast, at officerer i forsvaret mangler 
kendskab til FOUAT. 

Jørgen H. Nielsen fra Københavns Kreds forslog, at man reklamerer for FOUAT ved 
Åbent Hus arrangementer og lign.  

Erik Dreyer-Andersen Købehavns Kreds foreslog, at FOUAT stiller op på Forsvarets 
Pensionistkursus og ikke kun udleverer en folder. 

Formanden foreslog, at hver kreds fastsætter et måltal for, hvor mange nye medlem-
mer kredsen skal hverve i det kommende år. Det kan overvejes, om der skal være inci-
tamenter til de medlemmer/de kredse, der skaffer nye medlemmer.  

Der syntes at være en generel opbakning til formandens forslag. 

Satsningsområde 2.: Udbredelse af kendskabet til FOUAT: 

”Kendskab til FOUAT er en vigtig forudsætning for mulighederne for at tiltrække nye 
medlemmer. I en bredere sammenhæng er kendskabet også en forudsætning for etab-
lering af samvirke med andre foreninger/organisationer med henblik på at udbyde at-
traktive aktiviteter”. 

Det blev foreslået, at kredsene opsøger lokale tjenestesteder, deltager i arrangementer 
og osv., hvor der kan reklameres for FOUAT. 

Formanden opfordrede hver kreds til at lave en plan for, hvor mange tjenestesteder 
mv., man vil opsøge. 

Satsningsområde 3.: Aktiviteterne i FOUAT 

”Realiseringen af FOUAT formål står og falder med den oplevede kvalitet af FOUAT 
aktiviteter. Arten og omfanget af aktiviteterne fastlægges i de enkelte kredse, hvor am-
bition og niveau bør afspejle, at disse forhold er bestemmende for mulighederne for at 
hverve nye medlemmer og fastholde bestående”. 
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Formanden slog fast, at det er vigtigt, at der sker noget interessant ude i kredsene. 

Franz Strehle fra Nordjyske Kreds takkede for oplægget. Han havde selv for tre år si-
den foreslået, at man inviterede tjenstgørende personel ind i foreningen.  

Kjeld Frimuth fra Fyns Kreds mente, at det er med aktiviteterne, at vi skal starte. 

Formanden afsluttede drøftelserne med at meddele, at han på næste års repræsen-
tantskabsmøde vil anmode hver kreds om at orientere om deres bestræbelser og resul-
tater inden for de tre satsningsområder. 

9. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 
Der var ikke indkommet forslag fra kredsbestyrelserne. 

 
10. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde. 

Formanden foreslog, at næste repræsentantskabsmøde afholdes onsdag den 5. april 
2017 i Odense. Fyns Kredsen erklærede sig villig til også at være værter i 2017. 

Ole Holck foreslog, at man overvejede at anvende Soldaterhjemmene til arrangemen-
terne. 

11. Eventuelt. 
Dirigenten takkede for relativ god ro og orden. Formanden takkede dirigenten samt 
Fyns kredsen for godt værtsskab 

 


