REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
ONSDAG DEN 5. APRIL 2017 KL. 10:00 I ODENSE

Formanden bød velkommen til FOUAT årlige repræsentantskabsmøde og takkede
Fynskredsen for igen at ville tage sig af den praktiske del af arrangementet.
Mødet blev indledt med en præsentationsrunde.
Valg af dirigent.
Formandskabet foreslog, at Ove Møller Kristensen fra Købehavnskredsen blev valgt til
dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamation. Dirigenten fastslog, at mødet var lovligt
indvarslet, og at den endelige dagsorden var udsendt i god tid inden mødet.
Dirigenten nævnte, at der i dagsordenen ville komme et nyt pkt. 5e: ”Valg af ny
skydeudvalgsformand”.
1. Formandens og kredsformændenes beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år.
Formanden indledte mødet med at opfordre til, at forsamlingen med et minuts stilhed
mindedes de medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste års
repræsentantskabsmøde:


Nordjyske Kreds: Major Jens Strange-Møller.



Sydjyske Kreds: Pastor Ib Wolfhagen, major Henning Schwegler Poulsen, kaptajn
Roman Josef Pazdecki, major Toxen Worm, oberstløjtnant O.P. Christensen og
Oberstløjtnant Bent Olaf Fabricius.



Fyns Kreds: Major Ole Krüger.



Midt- og Vestsjællandske Kreds: Major Hans Erik Andersen, oberstløjtnant Svend C.
Volden og kaptajnløjtnant Steen Burrild.



Københavns Kreds: Oberst Nils Ove Jensen, oberstløjtnant Preben Kühl, løjtnant
Christian Frederik Guldager Hansen og major Ole Basbøll.

Formanden indledte herefter den egentlige beretning med at adressere tre
kredsformandsposter. I Midt- og Vestsjællandskredsen er Hans Jürgen Jürgensen blevet
afløst af Tonni Schumann. Formanden udtrykte stor tak til Hans Jürgen Jürgensen for
hans mangeårige virke i kredsen og foreningen. Herudover bød formanden Tonni
Schumann velkommen.
I Fyns Kredsen har der også været formandsskifte. Formanden takkede den afgåede
formand, Kjeld Frimuth Hansen, for hans store indsats gennem årene og blandt andet for
alle de værtskaber, han havde stået for her på Højstrup.
Formanden bød derefter Leif Mosegaard velkommen som ny formand for Fyns Kredsen.
Formanden udtrykte håb om, at Leif fik en god lang periode som formand til glæde for
kredsen og FOUAT generelt.
Formanden havde bemærket, at Franz Strehle – formand for Nordjyske Kreds – kun var
forlænget med 1 år. Formanden udtrykte håb om, at der i det kommende år kunne findes
en løsning på den fremtidige formandssituation.
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Formanden takkede herefter Annemette Ruth for hendes to år som FOUAT
forretningsfører. Personlige forhold havde medført, at Annemette Ruth måtte trække sig
fra funktionen.
Formanden takkede herefter Erik Dreyer-Andersen for ved begyndelsen af året at have
trådt til som fg. forretningsfører.
Formanden orienterede herefter om FOAUT medlemsstatus: Pr. 4. april 2017 er der 30
medlemmer i Nordjyske Kreds, 48 i Sydjyske Kreds heraf 4 juniormedlemmer, 49 i Fynske
Kreds, 51 i Midt- og Vestsjællandske Kreds og 148 i Københavns Kreds heraf 2
juniormedlemmer, i alt 326 medlemmer, fire flere end samme tid sidste år, og det betyder
med de 15 afdøde, at vi i alt har fået 19 nye medlemmer siden sidste års
generalforsamling, heraf 6 juniormedlemmer.
Formanden udtrykte tilfredshed med denne lille medlemsfremgang.
Formanden roste Ole v. Holcks gode forslag på sidste års møde om juniormedlemmer –
medlemmer, som er tjenestegørende, men kontingentfrie og uden stemmeberettigelse som nu er oppe og køre i både Sydjyske- og Københavns Kreds. Ligeledes takkede
formanden for Oles idé med visitkort, som er blevet brugt flittigt.
Formanden takkede herefter FOUAT webredaktør - Jørgen Houlberg Nielsen - for et
meget fint arbejde med hjemmesiden, og hvorpå vi har helt op til 180 unikke hit pr. dag.
Formanden udtrykte også stor anerkendelse af de fine videoer fra jubilæumsfesten, som
FOUAT redaktør – Bjarne Skov Jensen - har stået for, og som ligger fint på hjemmesiden.
Bjarne blev ligeledes takket for hans store arbejde som redaktør af ”MEDDELELSER”.
Formanden nævnte, at landsledelsen efter årsskiftet har fået de tre værnschefer og chefen
for Hjemmeværnet til på et af deres respektive CH–møder at udlevere FOUAT
jubilæumsskrift med et indstukket hyrdebrev fra formanden til samtlige niveau III chefer
inden for de fire myndigheder. Et tiltag som vil medvirke til at udbrede kendskabet til
FOUAT og dermed til at skabe grundlag for den fortsatte hvervning af medlemmer.
Det hører herunder også med, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen i efteråret blev
æresmedlem af FOUAT, og at landsledelsen i januar fik foretræde i Frederik VIII’s palæ og
kunne aflevere et eksemplar af vores jubilæumsskrift til Kronprinsen med samt en
reversnål. Det var en rigtig god seance.
Tilsvarende har landsledelsen en aftale med vores protektor om også her at komme i
audiens for at fortælle om foreningen – desværre blev det planlagte besøg i marts udskudt
pga. dødsfaldet i Berleburg.
Formanden nævnte, at der er i 2016 brugt en del ressourcer på FOUAT 125 års jubilæum.
Det er fantastisk, at FOUAT har været levende i 125 år, og naturligvis skulle dette fejres.
Der er særligt to forhold, der fortjener omtale i den forbindelse, dels udarbejdelsen af
jubilæumsskriftet og dels selve gennemførelsen af jubilæumsmiddagen.
For så vidt angår udarbejdelsen af jubilæumsskriftet takkede formanden alle for de input,
der er afleveret til Erling Flebbe, og formanden takkede endnu engang Erling for det meget
store og dygtige arbejde, han i den forbindelse har udført. Det var formandens opfattelse,
at alle kan være rigtig stolte af dette bidrag til vores fælles forståelse af foreningens
historie. Formanden udtrykte glæde over, at det er lykkedes at kunne give alle vore
nuværende medlemmer et eksemplar, ligesom også de fire værnschefer og alle deres NIV
III CH har fået et eksemplar. Dette har kun kunnet lade sig gøre gennem tre donationer på
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henholdsvis kr.: 10.000, 10.000 og 5.000 fra von Zeilaus Fond, Drost Fonden og
Værnsfælles FKO. Formanden takkede for disse donationer.
Selve jubilæumsdagen blev fejret med festmiddag på Kastellet. Arrangementet startede
med kranselægning ved Monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948.
Herefter var der festmiddag. Der er lagt to videoer på hjemmesiden omhandlende
kranselægningen og formandens festtale.
Der var knap 50 til middagen og det var en festlig og god måde at fejre jubilæet på.
Som det blev drøftet på sidste års møde, er FOUAT stadig medlem af Folk & Sikkerhed
(F&S). Formandskabet har deltaget i F&S årsmøde i Fredericia og i deres
sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg, hvor bl.a. F&S alternative
forsvarskommissions anbefalinger blev fremlagt. FOUAT har givet bidrag til dette
kommissionsarbejde. Derudover har formandskabet deltaget i F&S nytårsgudstjeneste
sammen med en del fra Københavns Kreds.
I den forbindelse nævnte formanden, at han som hidtil vil fortsætte med at sende
invitationer til F&S aktiviteter videre til kredsene.
Afslutningsvis nævnte formanden, at det er positivt, at FOUAT efter i flere omgange at
have været i dialog med Kulturministeriet, nu definitivt har fået tilladelse til at anvende
kongekronen i vores logo.
Dette afsluttede formandens beretning.
a. Kredsformændenes beretning fra kredsene.
I ”MEDDELELSER” nr. 213 er kredsenes aktiviteter nøje beskrevet.
Midt- og Vestsjællands Kreds meddelte, at kredsen er i god gænge. Der har været fem
skydebanedage og 20 – 25 arrangementer. Formanden for kredsen nævnte, at man fortsat
vil prøve at ”fange” nye medlemmer.
Fra Sydjyske Kreds blev det nævnt, at der var gennemført to gode arrangementer. Den
11. maj besøgte kredsen Christiansfeld, udnævnt af UNESCO til verdensarv.
Den 28. september besøgte kredsen Møgeltønder, Schackenborg, digerne ved Højer og
det fremskudte dige.
Fra Nordjyske Kreds blev det fortalt, at der havde været en del aktiviteter, som kredsen
havde afholdt/deltaget i, men desværre med begrænset deltagelse af medlemmerne. Dog
havde kredsen deltaget i de traditionelle årlige aktiviteter: Militær Nytårsgudstjeneste,
kranselægning på Almen Kirkegaard den 9. april, mindehøjtidelighed i Lundby Krat 6. maj,
Valdemarsdag 15. juni, og National Flagdag den 5. september, samt kranselægning ved
Aalestrup kirke den 30 november. Endvidere har der været en forårsudflugt til Skallerup
Klit (tidligere flygtningelejr) og Børglum Kloster, todages tur til Frederikshavn og Skagen
og besøg ved Flådestation Frederikshavn.
Fra Fyns Kreds blev det fortalt, at kredsens arrangementer kører efter en fast skabelon.
Forårsturen gik til bunkeren i Marselisskoven ved Århus. Efterfølgende hyggetur i
Købstadmuseet i Den Gamle By.
Sensommerturen gik til Varde. Information om Efterretningscentret og Hærens
Sergentskole. Afslutningsvis fik vi præsenteret miniflyet ”PUMA”, der også har en afdeling
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på Varde kaserne. På vejen hjem så man kæmpeskulpturerne ved Sædding Strand,
Esbjerg. En fantastisk tur!
Årets skydninger gik ikke så godt, idet Fyns Kredsen ikke vandt en eneste præmie.
Årets sluttede med en julefrokost på Dannevirke. Denne gang fejrede man FOUAT’s 125
års jubilæum, med sækkepibemusik og hyggeligt samvær. Jubilæumsbogen blev
udleveret til medlemmerne.
Fra Københavns Kredsen blev det fortalt, at det havde været et godt år. Der var afholdt 8
foredrag med gode foredragsholdere.
Der havde i snit været 42 medlemmer til hvert foredrag. En foredragsaften blev altid
afsluttet med smørrebrød og øl og snaps.
Der blev afholdt klipfiskfrokost med 35 deltagere. Som sædvanligt med sjove indlæg.
En god sommerudflugt til Livgardens historiske samling med efterfølgende frokost i
Gardens spisesal.
Der blev afholdt en rigtig god stiftelsesfest den 8. december 2016.
Der har i alt været 9 skydebanedage med i snit 13 skytter pr. dag. Der er i alt 23 forskellige
personer, der skyder.
Formanden for kredsen afsluttede med at nævne, at medlemssituationen er god.
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning,
hvilket ikke var tilfældet. Repræsentantskabet gav beretningen et bifald.
2. FORENINGENS VIRKE I DET KOMMENDE ÅR.
Punktet gennemføres under pkt. 6.
3. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB TIL GODKENDELSE.
Den fg. forretningsfører fremlagde FOUAT regnskab for 2016, som blev godkendt.
4. FREMLÆGGELSE AF FORSLAG TIL BUDGET FOR 2017 TIL ORIENTERING.
FASTSÆTTELSE AF BIDRAG TIL FORENINGEN, HERUNDER BETALING FOR
MEDLEMSBLADET.
Den fg. forretningsfører fremlagde FOUAT’s budget for 2017. Budgettet blev taget til
efterretning. Den fg. forretningsfører meddelte, at bidraget for 2018 fortsat vil udgøre kr. 30
pr. medlem med medlemstallet pr. 1 januar 2018 som udgangspunkt. Bidraget skal jf.
vedtægterne betales senest 1. juli, men gerne før.
For så vidt angår betaling for ”MEDDELELSER” i trykt udgave er prisen fortsat kr. 30 pr.
eksemplar og dermed et årsabonnement på kr. 180.
5. VALG AF:
a. Formand – på valg i 2018
b. Revisor – på valg i 2018
c. En revisorsuppleant – Formandskabet foreslår Annemette Ruth fra Københavns Kreds.
Annemette Ruth blev valgt med applaus.
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d. Udpegning af forretningsfører – Formandskabet foreslår Erik Dreyer-Andersen fra
Københavns Kreds. Erik Dreyer-Andersen blev udpeget med applaus.
e. Valg af ny skydeudvalgsformand.
Gregers Djørup har siddet 16 år som formand for skydeudvalget og har ønsket at træde
tilbage. P.K. Madsen fra Københavns Kreds har tilbudt at afløse Gregers som formand.
P.K. Madsen blev valgt med applaus.
P.K. Madsen overtager officielt embedet 1. januar 2018.
Formanden takkede Gregers for de mange år formand for skydeudvalget.
Repræsentantskabet applauderede Gregers.
6. BEHANDLING AF FORSLAG FRA FORMANDSSKABET.
a. Medlemssituationen, herunder hvervning jf. den indsats, der ifølge
repræsentantskabsmødet i 2016 skulle foretages af de enkelte kredse.
Formanden indledte med at gentage, at vi samlet set er lidt flere medlemmer end sidste år.
Det er positivt. Hvad kan denne fremgang skyldes? Hvad er der gjort i kredsene?
Formanden nævnte, at der reklameret mange steder for FOUAT. Formanden for
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark deltog som gæst i jubilæumsfesten 8.
december 2016 på Kastellet.
Det har længe været planlagt, at der skulle komme en artikel om FOUAT i
Hjemmeværnsbladet. Herudover vil Formandskabet tage kontakt til Beredskabsstyrelsen
(BRS) på Folk & Sikkerheds årsmøde 28. april 2017, således at officerer fra BRS får
(bedre) kendskab til FOUAT.
Ole v. Holck (Sydjyske Kreds) fortalte om baggrunden for juniormedlemmer i Kredsen.
Sydjyske Kreds har på deres generalforsamling truffet en beslutning om
juniormedlemskab. Dette er bragt i MEDDELELSER” nr. 213.
Erling Flebbe (Københavns Kreds) nævnte, at det på længere sigt måske er muligt at
genoprette Midtjyske Kreds. Det kunne give medlemsfremgang.
Erling Flebbe nævnte videre, at muligheden for at optage juniormedlemmer blev vedtaget
på generalforsamlingen i februar 2017. Københavns Kreds har nu to juniormedlemmer.
Hans Vedholm (Sydjyske Kreds) understregede vigtigheden af juniormedlemskaber.
Leif Mosegaard (Fyns Kreds) nævnte mulighed for prøvemedlemskab. Det kunne være
hustruer, partnere, naboer m. fl. Prøvemedlemskab skulle være gratis i et år.
Repræsentantskabet besluttede, at kredsene ikke skulle betale bidrag til landskassen for
prøvemedlemmer.
b. Opvask efter 125 års Stiftelsesfest på landsplan m.v.
Formanden indledte punktet med at stille et par spørgsmål:
Kunne formandskabet have gjort det anderledes/bedre?
Er jubilæet fejret lokalt?
Er der allerede nu ideer til, hvordan næste jubilæum skal rundes?
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Formanden udtrykte umiddelbart tilfredshed med den måde hvorpå jubilæet var blevet
fejret - altså decentralt.
Fyns Kreds nævnte, at det er i FOUAT’s ånd, at det blev holdt decentralt.
Fyns Kreds udtrykte stor ros til jubilæumsskriftet, men var dog lidt ked af, at det ikke havde
været muligt at læse korrektur. Der var enkelte fejl i skriftet.
Dirigenten bemærkede, at det fortsat er muligt at sende rettelser til Erling Flebbe, således
at masterudgaven kan blive opdateret.
Ole v. Holck nævnte, at Sydjyske Kreds fylder 100 år i 2021.
FROKOST
Skydeudvalgsformand Gregers Djørup og formanden forestod overrækkelsen af præmier
til årets bedste skytter.
Der har været afholdt skydninger i 3 kredse. Årets resultat er København 1088, Fyn 1026
og Midt- og Vestsjælland 992 point. Det samlede pointtal er på 3106 mod sidste års 3065.






Oberst Folmer Pedersens ærespræmie tilfaldt Birger Hoff fra Københavns Kreds
med 226 point.
Kaptajn Buchs’ mindeskål blev tildelt Erik Olsen fra Midt- og Vestsjællands
Kreds med 219 point.
Kaptajn Troels-Smith’s mindepokal gik til Erling Flebbe fra Københavns Kreds
med 219 point.
Major Ulrichsens pokal tilfaldt Arne Hansen fra Københavns Kreds med 218
point.
Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal gik i år til Københavns Kreds med 1088
point.

c. Drøftelse af, hvorledes man behandler foreningens historiske materialer og
henlæggelser af disse.
Det var FOUAT’s næstformand, Erling Flebbe, der fremlagde dette pkt.
Han gav udtryk for, at FOUAT bør have lidt bedre fokus på arkivmaterialer. I forbindelse
med udarbejdelsen af foreningens 125 års jubilæumsskrift, kunne det konstateres, at
foreningens første 25 år var meget fint dækket ind. Der erindredes her om, at foreningens
stifter, der samtidigt var forretningsfører på landsplan, havde været meget omhyggelig
med at nedfælde alt af relevans omkring foreningens virke. Disse materialer findes som
håndskrevne folio ark i FOUAT’s arkiv i Hovedvagten i Kastellet. Foreningens
forretningsfører nr. 2 var også særdeles flittig med at føre bog over, hvad der hændte i
foreningen. Men da han afgik i 1955 blev linjen brudt. Perioden frem til midten af
1970’erne er der reelt intet af værdi at hente i skrevne kilder. Fra og med 1987, hvor
MEDDELELSER kom ind i faste rammer og hvor foreningen reelt har bevarede kopier af
dette blad i ubrudt række, ses der at være rimelig god historisk dækning. Der findes
rigtignok bevarede udgaver af MEDDELELSER allerede fra 1976, men der er adskillige
”huller i hækken.” Næstformanden antager, at der i kredsene nedfældes mere end det, der
afsløres i MEDDELELSER. Den slags vil – set gennem historiske briller – være af værdi at
få lagt på arkiv.
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På den baggrund blev det besluttet, at der på næste års dagsorden skal være et pkt. med
flg. ordlyd:
Hvorledes håndterer FOUAT arkivmateriale?
Keld Meier Olsen (Københavns Kreds) orienterede om en forening han var medlem af. I
denne forening afleveres arkivmateriale til Rigsarkivet.
Repræsentantskabet støttede i høj grad denne mulighed.
Ole V. Holck (Sydjyske Kreds) understregede vigtigheden af, at ”Meddelelser” indeholder
en stor del af historien.
Hans Vedholm (Sydjyske Kreds) spurgte til muligheden for at gemme materialer på
hjemmesiden.
Formanden afsluttede punktet med at konkludere, at der ikke skulle tages beslutning på
dette møde. Emnet tages op næste år. Erling Flebbe blev bedt om at tænke specielt over
emnet.
d. Fremtidige satsningsområder.
Formanden indledte dette pkt. med at fastslå, at det altid vil være et satsningsområde at
udbrede kendskabet til FOUAT og således hverve nye medlemmer. ”Vi skal ikke hvile på
laurbærrene, men hele tiden have fokus på dette.
Det fremgår af vores vedtægter bl.a., at det er et mål for foreningen at vedligeholde
kontakt og kendskab til Forsvaret. Når jeg ser på de sidste par års aktiviteter i de
respektive kredse har en del aktiviteter rettet sig mod historiske forhold, men arbejdet i
kredsene har også haft fokus på aktuelle og fremtidige forhold. Jeg mener således, at vi
allerede lever op til vores formål på dette område, men er der en mulighed for at forøge
denne indsats for at belyse dansk forsvars aktuelle situation og udfordringer? ”
Formanden stillede herefter det spørgsmål, om det ville være en god idé at behandle det
samme emne i alle kredse - ”årets emne”. For 17/18 kunne det være:
Trusselsbilledet/forsvarsforliget eller USA’s udenrigspolitik?
Er det at blande sig fra centralt hold for meget i kredsenes planlægning. Eller er det en god
idé, at alle beskæftiger sig med samme emne og dermed løfter vidensniveauet inden for et
specifikt område?
Sydjyske Kreds sagde umiddelbart nej til dette.
Ole v. Holck (Sydjyske Kreds) fortalte, at kredsen havde anmodet Forsvarets
Efterretningstjeneste (FE) om at afholde et foredrag om cyberwarfare. FE havde afslået
p.g.a. manglende ressourcer.
Ole v. Holck mente ikke dette var acceptabelt og foreslog derfor, at Formandskabet som
satsningsområde opfordrer politikere og forsvarets ledelse til at prioritere sådanne events.
Formanden noterede sig dette.
Erling Flebbe (Københavns Kreds) nævnte, at forsvarschefen havde holdt foredrag i
Københavns Kreds. Det ville derfor være oplagt at henvende sig til ham.
Erling Flebbe nævnte også, at han vil forelægge forsvarsministeren idéen, når han til
oktober holder foredrag i Københavns Kreds.
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Bjarne Skov Jensen (FOUAT redaktør) nævnte den mulighed, at Fyn Kreds kunne
henvende sig til Syddansk Universitet, m.h.p. at få eksperter til at holde foredrag.
Jørgen H. Nielsen (Københavns Kreds) nævnte, at såfremt man får et afslag på en
henvendelse, så kunne man spørge om vedkommende myndighed kunne anbefale
relevant litteratur, links m.v. hvoraf noget kunne lægges på hjemmesiden.
e. Medlemskartotek.
Formanden nævnte, at formandskabet har overvejet, om vi gør tilstrækkeligt ud af at sikre,
at vi har relevante oplysninger om vore medlemmer. Hver kreds fører efter egne principper
liste over kredsens medlemmer og indberetter periodevis oplysninger til FOUAT’s
forretningsfører, bl.a. til brug for beregning af bidrag til foreningen.
Medlemslisterne indeholder normalt de helt basale personoplysninger som fornavn,
efternavn, gade/vej, postnummer, by og kreds samt for nogle kredse tillige telefonnummer,
e-mailadresse, fødselsdato og militær grad.
Vi har ikke overblik over i hvilke udstrækning kredsene opbevarer oplysninger om
historikken om medlemmerne, dvs. bevarer oplysninger om medlemmer, der påtager sig
hverv i foreningen eller oversigter over medlemmer, der er udtrådt af foreningen. I
forbindelse med udarbejdelsen af vort jubilæumsskrift har vi imidlertid konstateret, at det
har været vanskeligt eller umuligt at fremskaffe oplysninger om flere tidligere medlemmer,
som vi gerne ville have omtalt i skriftet.
Det er vores opfattelse, at foreningen bør sikre sig, at vi har relevante oplysninger om vore
medlemmer både af hensyn til foreningen og af hensyn til det indbyrdes personkendskab i
kredsene. Vi vil derfor foreslå, at foreningen opretter en database, som indeholder en
række nærmere angivne oplysninger om medlemmerne opstillet efter ensartede kriterier.
Databasens drift forestås af foreningens forretningsfører. Oplysninger om medlemmerne i
de enkelte kredse stilles til rådighed for kredsene, således at den enkelte kreds kan
definere, hvilke behov for udskrifter og øvrige oplysninger, kredsen måtte have.
Vi anser det for vigtigt, at oplysningerne opbevares under sikkerhedsmæssigt forsvarlige
forhold, således at kun de personer, der har et tjenstligt behov herfor, har adgang til
oplysningerne. Derudover skal den centrale opbevaring sikre, at data ikke slettes eller
bortkommer i forbindelse med personskifte i foreningens eller kredsenes administrative
forvaltning.
De oplysninger, vi mener, der er behov for fremgår af et skema, der delt op i to dele:
Obligatoriske oplysninger
Valgfrie oplysninger.
De obligatoriske oplysninger udgør det minimum, vi som forening bør have om alle vore
medlemmer.
Vi er opmærksomme på, at nogle medlemmer muligvis ikke er indstillet på at afgive
oplysninger af den art, der er omhandlet i den valgfrie del, og dette skal naturligvis
respekteres. Det er imidlertid samtidigt vort synspunkt, at det kan være værdifuldt for
foreningen at have oplysninger af denne karakter, og vi tror, at de fleste medlemmer ikke
vil have forbehold heroverfor.

8

Såfremt repræsentantskabet kan tiltræde en ændring som anført, vil forretningsføreren
etablere en database, hvor oplysningerne vil blive indlagt i to faser.
FASE 1.
Vi foreslår, at hver enkelt kreds beder sine medlemmer om at lægge de obligatoriske
oplysninger ind i indmeldelsesskemaet, som findes på foreningens hjemmeside.
Til de medlemmer, der ikke har adgang til internettet, udleveres et skema, som de
anmodes om at udfylde og aflevere til den lokale forretningsfører, der enten herefter
sørger for opdatering via hjemmesiden eller fremsender materialet til foreningens
forretningsfører.
FASE 2.
Når arbejdet med FASE 1. er afsluttet, foreslår vi, at et skema med de frivillige oplysninger
af kredsbestyrelserne pr. mail sendes til medlemmerne med anmodning om at udfylde og
returnere skemaet og returnere det til kredsens forretningsfører, der videresender de
modtagne skemaer til FOUAT’s forretningsfører. Til de medlemmer, der ikke har adgang til
internettet følges proceduren oven for.
FOUAT’s redaktør Bjarne Skov Jensen viste herefter eksempler på skemaer fra FASE 1
og FASE 2. Redaktøren beskrev også hvordan systemet tænktes at kunne fungere, og
gav eksempler på hvorledes kredsene kunne blive serviceret.
Der var herefter en debat om forslaget.
Fyns Kreds mente det var meget bureaukratisk, og spurgte om der var problemer med
persondataloven.
Redaktøren nævnte, at der ikke var problemer med persondataloven, idet der ikke ville
blive lagt data på internettet.
Sydjyske Kreds var af den opfattelse, at man kunne anmode medlemmerne i
”MEDDELELSER” om data. Så kunne de, der ønskede dette give oplysninger.
Nordjyske Kreds støttede generelt forslaget, og anbefalede at iværksætte FASE 1 men
vente med FASE 2.
Sydjyske Kreds spurgte om hvad landsledelsen skulle med alle disse oplysninger. Det blev
nævnt, at det kørte fint i kredsene.
Formanden nævnte, at det er uhensigtsmæssigt, at der registreres forskelligt i kredsene.
Bo Madsen fra Københavns Kreds syntes generelt, at det var en god idé. Han nævnte, at
et billede var en rigtig god idé - især ved dødsfald.
Der udspandt sig herefter en længere drøftelse.
Formanden afsluttede punktet med at konkludere, at det er en ulempe, at vi ikke har data
til at vedligeholde det historiske materiale.
Formanden foreslog, at Formandskabet iværksætter FASE 1 snarest. På næste års
repræsentantskabsmøde vil formandskabet afrapportere om forløbet.
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7. Repræsentantskabet besluttede, at formandskabet kunne arbejde videre med
iværksættelse af FASE 1.BEHANDLING AF FORSLAG FRA
KREDSBESTYRELSERNE.
Der var ikke indkommet forslag fra kredsbestyrelserne.
8. FASTSÆTTELSE AF TID OG STED FOR NÆSTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE.
Formandskabet foreslog at næste repræsentantskabsmøde afholdes onsdag den 11. april
2018 i Odense. Fyns Kredsen erklærede sig villig til også at være værter i 2018.
9. EVENTUELT.
Hans Vedholm fra Sydjyske Kreds roste FOUAT hjemmeside.
Det blev foreslået, at lave navneskilte til fremtidige møder.
Dirigenten takkede for relativ god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for godt
udført arbejde. Formanden takkede også Fyns kredsen for godt værtskab.
Mødet blev endeligt afsluttet med en sang.
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