REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
ONSDAG DEN 11. APRIL 2018 I ODENSE
Formanden
(FM)
bød
velkommen
til
FOUAT
årlige
repræsentantskabsmøde, og takkede Fyns Kreds 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 Københavns Kreds
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.
1. Formandens og kredsformændenes beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år.
FM indledte mødet med at opfordre til, at forsamlingen med et minuts
stilhed mindedes de medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste års
repræsentantskabsmøde:
 FOUAT Protektor H.K.H. Prins Henrik
 Fyns Kreds: Kaptajn Svend Lindgreen
 Københavns Kreds: Oberstløjtnant Finn Valentin Nerland, oberstløjtnant Svend
Aage Feier, kommandør Viggo Hansen og major Lars Gustav von Reirmark.
FM indledte med at uddybe relationerne til FOUAT afdøde protektor –
Prins Henrik. Som bekendt aflagde landsledelsen Prins Henrik et besøg den 3. oktober
sidste år på Fredensborg Slot – besøget med billede er omtalt i MEDDELELSER nr. 216.
Som beskrevet var det et godt besøg, og prinsen virkede både nærværende og
interesseret i foreningens virke, ligesom han var glad for at modtage et eksemplar af
vores jubilæumsbog og en reversnål. Det var derfor også med stor overraskelse at
modtage meddelelsen om, at prins Henrik var bortgået den 13. februar. Prinsen har
været FOUAT protektor siden 1989.
FM nævnte, at han umiddelbart i forbindelse med dødsfaldet afleverede
et kondolencebrev til Hendes Majestæt Dronningen. FOUAT har den 2. marts
modtaget reaktion på dette brev. FM læste herefter brevet op. I forbindelse med Prins
Henriks bisættelse var der blandt andet inviteret til en særlig ceremoni for venner og
protektioner. FM deltog på FOUAT’s vegne. FM nævnte, at det havde været en meget
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smuk og stemningsfuld ceremoni. FM havde i den forbindelse god lejlighed til at tale
med ceremonimesteren, oberst Kim Kristensen. I følge ham måtte FOUAT ikke gøre
noget i relation til afløser for protektor, og der måtte forventes at gå 2 – 4 år, før det
ville være hensigtsmæssigt at søge om en ny protektor.
FM nævnte, at han ved ophør af den formelle hofsorgsperiode tog kontakt
til chefen for H.M. Dronningens Adjudantstab, oberst Lasse Harkjær og her fik det råd
at slette alle henvisninger til Prins Henrik på FOUAT hjemmeside, brevpapir mm. og
herefter afvente en officiel afmelding af protektionen fra hoffet samt en evt. tildeling
af ny protektor.
FM gik herefter over til noget mere generelt.
Det har været et godt år for forsvaret. Forsvaret har fået et nyt forlig med
en substantiel forøgelse af forsvarsbudgettet.
Det er et godt tidspunkt, det kommer på. Økonomien går bedre, og der er
ved at være mangel på arbejdskraft, og erfaringsmæssigt betyder det, at det er svært
at holde på ansatte samt rekruttere nyt personel – et økonomisk løft kan være med
til at hæve moralen og dermed fastholdelsen. Erfaringerne fra 2008 ligger stadig i
baghovedet. Det er også værd at nævne, at for en gangs skyld bliver Forsvarschefen
medmødedeltager, når Forsvarsministeren har møde med forligspartierne, hvad
enten det er, når de alle er samlet, eller det er ved bilaterale møder. Det at forsvaret
har fået en minister, der skelner klart mellem politiske og militærfaglige emner, er til
stor fordel for forsvaret.
FM påpegede de positive udviklingstendenser omkring NATO. Præsident
Donald Trumps tiltræden og indledningsvise ”lunkne” holdning til § 5 i Atlantpagten
har medført, at næsten alle medlemslande har øget deres forsvarsbudgetter.
Herudover har den aktuelle spændte situation mellem Rusland og vesten medført, at
medlemslandene er rykket tættere sammen.
FM orienterede herefter om medlemssituationen. Pr. 11. april 2018 er der
30 medlemmer i Nordjyske, 41 i Sydjyske, 60 i Fynske, 55 i Midt- og Vestsjællandske
og 147 i København. I alt 333 medlemmer, hvoraf 323 er standardmedlemmer, 1 er
æresmedlem og 9 er juniormedlemmer. I alt er der seks flere end sidste år, og det
betyder med de 5 afdøde, at FOUAT i alt har fået 11 nye medlemmer siden sidste år.
Det er meget flot, at der nu for andet år i træk, kan udvises en lille
medlemsfremgang.
FM takkede alle kredsene for deres indsats med dette. Uden gode
aktiviteter og evnen til at skabe gode rammer, var vi aldrig nået så langt.
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FM rettede herefter en tak til webredaktør Jørgen H. Nielsen og redaktør
Bjarne Skov Jensen. Det store arbejde, de har lagt i dels pasning af hjemmeside og
dels produktion af MEDDELELSER, er vigtigt for FOUAT.
FM rettede herefter fokus på MEDDELELSER. Publikationen er ikke alene
helt central i forhold til vores interne kommunikation, men også i forhold til vores
omverden. FOUAT har en meget veldrevet hjemmeside med vigtige oplysninger om
FOUAT´s organisation og virksomhed, herunder offentliggørelse af de aktiviteter, som
FOUAT´s kredse beskriver i deres indlæg i MEDDELELSER.
FM mindede om historikken omkring publiceringen af MEDDELELSER.
Indtil 2013 var vi begunstiget af, at trykning og distribution af MEDDELELSER blev
foretaget af Forsvarets Trykkeri og Hjemmeværnet – og vel at mærke uden
omkostninger for FOUAT. I forbindelse med rationaliseringer i forsvaret blev denne
mulighed lukket. Trykning og distribution er siden 2013 blevet forestået af
redaktøren.
I formandskabet er det opfattelsen, at tiden nu er kommet til, at
MEDDELELSER alene distribueres på vores hjemmeside. Papirudgaven bortfalder
derfor fra 1. januar 2019. Såfremt enkelte medlemmer fortsat har behov for at
modtage MEDDELELSER i papirudgave, bedes de enkelte kredse løse dette.
Ved ændringen i 2013 blev der opfordret til, at man i fremtiden i videst
muligt omfang udnyttede de nye teknologiske muligheder, man har adgang til
gennem FOUAT’s hjemmeside og læste MEDDELELSER der. Herved kunne det undgås
at skulle lave en papirudgave, der både er omkostnings- og arbejdskrævende.
Det er heldigvis lykkedes i meget vid udstrækning. Således modtager
Nordjyske, Sydjyske og Midt- og Vestsjællandske kredse ikke længere papirudgaver. I
Københavns kreds er der en enkelt modtager, mens der til Fyns kreds fortsat laves 13
eksemplarer.
Begrundelsen for at opretholde papirudgaven har været, at der stadig
kunne være enkelte medlemmer, der ikke har adgang til internettet. Hvor dette
fortsat er tilfældet, er det de enkelte kredse, der bistår disse medlemmer ved pr. post
at sende dem en udskrift fra hjemmesiden, når MEDDELELSER udkommer.
Hvis der er medlemmer, der måtte ønske at få den elektroniske udgave af
MEDDELELSER direkte til deres mailadresse, er redaktøren indstillet på at foranledige
dette mod at modtage adressen.
Yderligere om hvervning:
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FM nævnte, at han sidste år orienterede om landsledelsens initiativer over
for de tre værnschefer og chefen for Hjemmeværnet. I år vil det forhåbentlig endelig
lykkes at få en artikel i Hjemmeværnsmagasinet – der er kontakt mellem redaktøren
og Tonni Schumann.
Formandskabet har ligeledes haft kontakt til beredskabsstyrelsen. Det er
herfra oplyst i en mail af 15. januar d.å., at chefkonsulent Court Møller,
Beredskabsstyrelsens direktion har tilskrevet alle officerer, der er afgået fra
Beredskabsstyrelsens område inden for de seneste fem år og gjort dem opmærksom
på FOUAT og de aktiviteter mv., som tilbydes.
FM rettede herefter fokus på det blå pensionistkort. Kortet er stadig
gældende, men spørgsmålet er til hvad? Der er udsendt en skrivelse fra Værnsfælles
Forsvarskommando, hvoraf det fremgår, at det nu er op til de lokale kommandanter
at fastsætte regler for, hvem der har, og hvordan der er adgang til forsvarets
etablissementer. Det vil utvivlsomt komme til at genere nogle af os. Problemet er
sikkerhed – hvem har disse blå kort i dag, og er de i hele taget ”up to date”. 5.000 er
i omløb, og der er ingen styr på det. FOUAT kommer nok til at leve med restriktioner
i forhold til tidligere, men da det nu er op til den enkelte kommandant, vil det være
svært at gøre noget centralt fra FOUAT side. FM bad repræsentanterne om at
indrapportere eventuelle problemer med dette.
En delmængde af dette adgangsproblem er adgangen til at skyde. I dag er
det Fyns Kreds, Midt- og Vestsjællands Kreds og Københavns Kreds, der skyder.
Københavns Kreds oplever for tiden store problemer med at få adgang til skydebane
samt at få våben og ammunition stillet til rådighed. Det er derfor en god idé at pleje
de gode relationer.
Tilsvarende er der sket betydelige ændringer på booking af faciliteter på
tjenestederne. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har centraliseret al booking i
Hjørring, og det giver anledning til meget bøvl. Havde de dog bare afventet, at deres
nye system og uddannet personel var klar.
FM reklamerede herefter for Folk og Sikkerheds (F&S) arrangementer.
FOUAT er medlem af organisationen, og det giver blandt andet vore medlemmer
adgang til deres arrangementer. Formandskabet har de seneste tre år deltaget i F&S
årsmøder i Fredericia, og vil også deltage i årsmødet den 20. april 2018.
Folk og Sikkerheds årlige sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg
og Nytårs gudstjeneste – er absolut værd at tilmelde sig.
Hermed afsluttede FM sin
bemærkninger/kommentarer til beretningen.
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beretning.

Der

var

enkelte

Midt- og Vestsjællands Kreds: Formand Tonni Schumann meddelte, at han
sidder i F&S initiativgruppe. Han nævnte, at lokale F&S aktiviteter ikke findes på F&S
hjemmeside, hvilket han påpegede var et stort problem.
Sydjyske Kreds: Formand Hans Vedholm nævnte, at der er store
problemer med booking af lokaler. Han nævnte, at FOUAT burde hæve stemmen
overfor alle disse forringelser inkl. det blå kort. Han syntes, at FOUAT havde været alt
for pæne i al for lang tid.
Københavns Kreds: P.K. Madsen nævnte, at alle skydebaner også skal
bookes i Hjørring.
Hans Vedholm nævnte, at FOUAT via kommandovejen skal påpege disse
forhold – ikke i pressen.
Repræsentantskabet gav beretningen et bifald.
a. Kredsformændenes beretning fra kredsene.
I ”MEDDELELSER” nr. 219 er kredsenes aktiviteter lidt mere beskrevet.
Midt- og Vestsjællands Kreds: Tonni Schumann nævnte, at det havde
været hans første år som formand. Kredsen er kommet godt gennem året. Der har
været flere gode arrangementer med god tilslutning (15 -20 medlemmer pr.
arrangement). Der har deltaget 7 - 12 medlemmer til skydning. Der er 55 medlemmer
i kredsen heraf to juniormedlemmer. Disse fungerer som forbindelsesofficerer til
forsvaret.
Nordjyske Kreds: Formand Franz Strehle nævnte, at der havde været
mange gode arrangementer i det forløbne år. Han nævnte videre, at der er rigtig gode
forbindelser til garnisonskommandanten.
Sydjyske Kreds: Formand Hans Vedholm nævnte, at der var gennemført
mange gode arrangementer. Især besøget ved Vedersø Kirke blev fremhævet. Der er
gennemført et godt foredrag om IT-sikkerhed. Kredsens kontingent er forhøjet til kr.
200,-. Det blev nævnt, at generelle hvervningstiltag ikke går så godt, hvorimod
personlig kontakt til mulige nye medlemmer virker godt.
Fyns Kreds: Formand Leif Mosegaard præsenterede sin meget dynamiske
bestyrelse. Han nævnte, at der årligt udarbejdes en aktivitetsoversigt. Kredsen
samarbejder med en del foreninger, der har et sammenligneligt formål med FOUAT.
Der er gennemført mange gode arrangementer. Leif nævnte, at kredsen har
udarbejdet en folder om FOUAT Fyn. Den årlige skydning var gået rigtig godt. Kredsen
samarbejder med HPRD omkring skydningerne.
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Københavns Kreds: Formand Erling Flebbe nævnte, at kredsens koncept er
skydning – foredrag – sommerudflugt – klipfiskfrokost og stiftelsesfest. Der har i snit
været 14 – 15 deltagere i skydningerne. Der afholdes 8 foredrag om året med ca. 45
medlemmer pr. gang. Sommerudflugten gik til Gillelejegruppen.
2. FORENINGENS VIRKE I DET KOMMENDE ÅR.
Punktet gennemføres under pkt. 6.
3. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB TIL GODKENDELSE.
Forretningsføreren fremlagde FOUAT regnskab for 2017, som blev godkendt.
4. FREMLÆGGELSE AF FORSLAG TIL BUDGET FOR 2018 TIL ORIENTERING.
FASTSÆTTELSE AF BIDRAG TIL FORENINGEN, HERUNDER BETALING FOR
MEDLEMSBLADET.
Forretningsføreren fremlagde FOUAT’s budget for 2018. Budgettet blev
taget til efterretning. Forretningsfører meddelte, at bidraget for 2019 fortsat vil
udgøre kr. 30,- pr. medlem med medlemstallet pr. 1 januar 2019 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. Generalmajor Jens Erik Frandsen blev genvalgt for en firårig periode med
applaus.
b. Revisor. Major Ove Møller Kristensen blev genvalgt for en toårig periode med
applaus.
6. BEHANDLING AF FORSLAG FRA FORMANDSSKABET.
a. Medlemssituationen, herunder hvervning samt drøftelse af medlemsdefinitioner.
Formanden indledte med at nævne, at visitkort og diverse foldere er gode
redskaber til hvervning. Personlig henvendelse er naturligvis en rigtig god idé.
FM udtrykte endnu engang anerkendelse for det rekrutteringsarbejde, der
finder sted i de enkelte kredse. Det er dejligt med den fortsatte lille fremgang, men
det er nødvendigt at fortsætte med fokus her på.
I bestræbelserne for at hverve nye medlemmer, anses det for vigtigt at
kunne tegne FOUAT som en seriøs organisation med aktiviteter af høj kvalitet. For at
give det et håndgribeligt udtryk er der fremstillet en OVERSIGT OVER FOREDRAG OG
EKSKURSIONER 2015 – 2017, hvor der i en let tilgængelig form præsenteres de emner,
kredsene har beskæftiget sig med, og de foredragsholdere som har bidraget med
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deres viden og synspunkter. Herudover er omtalt ekskursioner, markering af
mærkedage og andre af kredsenes aktiviteter.
Med henblik på at kunne sikre en løbende opdatering af disse oplysninger
arbejder redaktøren med overvejelser om – på grundlag af en database – at lægge en
oversigt ind på FOUAT hjemmeside. Kredsene vil da efter behov kunne lave udskrifter
heraf eller anmode om fremstilling af specielt fremstillede oversigter. Ligeledes vil
besøgende på hjemmesiden hurtigt kunne få et indtryk af aktivitetstyper og
kvalitetsniveau.
Sydjyske Kreds: Ole von Holck spurgte om hvem, der tager sig af området
i den tidligere Midtjyske Kreds.
FM redegjorde for nogle drøftelser han havde haft med generalerne
Kandborg og Dam. Der er dog ingen, der for nærværende kan/vil starte Midtjyske
Kreds. FM bad forsamlingen om at foreslå emner til denne opgave.
Nordjyske Kreds: Franz Strehle fortalte, at flere personer har prøvet at
genstarte kredsen – dog uden held.
FM fastslog, at problemet skal løses.
Landsledelsen har udarbejdet et skema over medlemsdefinitioner.
Kredsformændene havde fået tilsendt definitionerne inden mødet. FM gennemgik
definitionerne og slog fast, at FOUAT i fremtiden kun vil benytte disse medlemstyper,
som er:
Æresmedlem, Standardmedlem, Juniormedlem og prøvemedlem.
FROKOST
Den afgåede skydeudvalgsformand Gregers Djørup og formanden
forestod overrækkelsen af præmier til årets bedste skytter.
Der har været afholdt skydninger i 3 kredse. Årets resultat er Fyn 1097,
København 1057 og Midt- og Vestsjælland 945 point. Det samlede pointtal er på 3099
mod sidste års 3065.
 Oberst Folmer Pedersens ærespræmie tilfaldt Anders Kristiansen, Fyns
Kreds med 225 points.
 Kaptajn Buchs’ mindeskål blev tildelt Finn Langkær, Fyns Kreds med 222
points.
 Kaptajn Troels-Smith’s mindepokal gik til Gert Riber Schultz, Fyns Kreds med
221 points.
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 Major Ulrichsens pokal tilfaldt Arne Hansen fra Københavns Kreds med 219
point.
 Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal gik i år til Fyns Kreds med 1097
points.
Gregers Djørup sluttede af med at takke for mange års godt samarbejde.
Repræsentantskabet applauderede stående for Gregers’ indsats.
b. Anvendelse af sociale medier.
Erling Flebbe præsenterede FOUAT lukkede Facebookgruppe. Der er lige
nu kun fem medlemmer. Erling gjorde opmærksom på, at Facebook er et gratis medie,
hvor det er muligt at levere informationer meget hurtigt. Erling tilbød, at kredsene
kunne sende informationer til ham, som han så kunne lægge på Facebook.
Københavns Kreds: J.H. Nielsen nævnte, at de enkelte medlemmer i
gruppen selv kan lægge informationer på Facebook.
Erling nævnte, at de der måtte ønske at blive en del af gruppen, blot skulle
give ham besked.
c. Samlet orientering vedrørende IT-sikkerhed, herunder præsentation af ”Direktiv for
forretningsførerens behandling af FOUAT’s medlemskartotek”.
FOUAT webredaktør J.H. Nielsen havde deltaget i to IT-konferencer og gav
en briefing om disse. J.H. fortalte om de mange faldgruber i IT-verdenen. J.H. fortalte,
at alle er truet, og det derfor er særdeles vigtigt at holde sin PC konstant opdateret.
De råd og vejledninger J.H. fik på konferencerne, er sammenfaldende med kaptajn
Martin Kaasgaards cybersikkerhedspjece, som er tilgængelig på FOUAT hjemmeside.
J.H. fortalte videre, at FOUAT hjemmeside er konstant overvåget via udvalgte
sikkerhedsprogrammer og bliver løbende sikkerhedsopdateret.
J.H. nævnte, at der er udarbejdet et direktiv for behandling af FOUAT
medlemskartotek. Direktivet var inden mødet udsendt til kredsformændene.
Direktivet blev gennemgået. Direktivet er efterfølgende lagt på FOUAT hjemmeside.
J.H. fortalte afslutningsvis, at han havde udført en ”Kammeradvokatens persondata
test” på FOUAT data. Resultatet var 96%, hvilket betyder, at FOUAT er rigtig godt
rustet til efterlevelse af EU persondataforordning.
Forretningsføreren fortalte, at han vil lægge password på alle excelfiler
med medlemsdata, som bliver sendt.
d. FOUAT arkivmateriale
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Erling Flebbe viste en slide med flyttekasser i en fængselscelle i Kastellet.
Det er FOUAT’s arkiv. Erling fortalte, at fra 1891 til 1920 er arkivet fyldestgørende, fra
1920 til 1947 er det sparsomt og fra 1948 og fremefter er der stort set ingenting. Erling
henstillede til, at alle ville fylde noget i kasserne. Erling foreslog, at det kunne være
årligt eller hvert andet år. Punktet tages op på næste års møde.
Tonni Schumann nævnte, at han havde modtaget historisk materiale fra
den gamle Storstrøms Kreds. Erling tilbød at modtage dette.
Hans Vedholm spurgte om, der kunne laves retningslinjer for, hvordan
historisk materiale skulle gemmes. Formandskabet vil overveje dette.
e. Etablering af formandsmøde.
FM nævnte, at der tidligere I FOUAT’s historie har været gennemført
formandsmøder, dvs. et møde hvor landsformanden og kredsformændene, drøfter
forhold af interesse. Der bliver ikke taget referat fra disse møder. Der var stor
interesse for at genetablere formandsmøder. Første møde blev gennemført
umiddelbart efter afslutningen af repræsentantskabsmødet.
7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.
Forslag fra Nordjyske Kreds om markering af jubilarer i ”MEDDELELSER”.
Franz Strehle nævnte, at Nordjyske Kreds har et medlem, der har været
medlem i mere end 25 år, og at dette bør markeres. FM var enig i dette.
Fyn Kreds foreslog, at man kunne sende information om jubilarer til
redaktøren mhp. optagelse i MEDDELELSER.
Der blev også nævnt den mulighed at fremstille et specielt reversemblem.
Formandskabet overvejer dette nærmere.
8. FASTSÆTTELSE AF TID OG STED FOR NÆSTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE.
Formandskabet foreslog at næste repræsentantskabsmøde afholdes
onsdag den 10. april 2019 i Odense. Fyns Kredsen erklærede sig villig til også at være
værter i 2019.
9. EVENTUELT.
Ole von Holck nævnte, at man skulle holde øje med SMUK (Slevigske
Musikkorps) på internettet. Der arrangeres ture i f.m. 11/11 2018.
Hermed sluttede repræsentantskabsmødet. Dirigenten takkede for god ro
og orden. FM takkede J.H., Erling, Erik og Gregers for diverse indlæg, samt dirigenten
for godt udført arbejde. Formanden takkede også Fyns Kreds for godt værtskab.
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FM afsluttede med at nævne ”Den af hærens faste officerer og ligestillede
oprettede understøttelsesforening”. Foreningen uddeler penge til værdigt
trængende afskedigede officerer af hæren og hærhjemmeværnet, deres
enker/enkemænd og børn. Det blev oplyst, at medlemmer i foreningen har fortrinsret
til eventuelle ydelser, at medlemskab koster 125 kr. pr år eller et engangsbeløb på
1.000 kr. Ansøgning om medlemskab eller tildeling af hjælp kunne rettes til
sekretæren/kassereren, major Jørgen Larsen på telefon 44662548.
FM nævnte ligeledes, at der 4. maj 2018 er parade på Hærens
Officersskole i anledning af 150 år for officersuddannelsen i hæren.
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