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REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

ONSDAG DEN 10. APRIL 2019 I ODENSE 

 

FOUAT redaktør, Bjarne Skov Jensen (BSJ), bød velkommen til FOUAT 

årlige repræsentantskabsmøde, og takkede Fyns Kreds for igen at ville tage sig af den 

praktiske del af arrangementet. BSJ oplyste, at FOUAT formand, Jens Frandsen, med 

beklagelse havde måtte melde afbud på grund af sygdom. Han havde anmodet BSJ 

om på sine vegne af aflægge beretning på Repræsentantskabsmødet. BSJ overbragte 

en hilsen fra formanden. 

BSJ ønskede Lars Falkenberg til lykke med valget som ny kredsformand for 

Fyns Kredsen, og Evy Krüger til lykke som ny forretningsfører. 

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. 

Valg af dirigent.  

Formandskabet foreslog, at major 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. 

BSJ 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: 

Premierløjtnant Palle Øvli Røjgaard og 

Major Kjeld Kjeldsen. 

Sydjyske kreds: 

Major Finn Asmussen (også medlem i KBH) 
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Løjtnant Gunnar Ebbesen. 

Fyns kreds: 

Løjtnant Helge Lohmann,  

Major, ritmester Leif Mosegaard, 

Løjtnant Poul Nielsen og 

Kaptajn Preben Eriksen. 

Københavns kreds: 

Major Finn Asmussen (også medlem i Sydjyske), 

Stabslæge Arne Schou-Jensen, 

Oberst Ejvind Morten Veisig og  

Major Rene Debois. 

 

BSJ gik herefter gå over til den egentlige beretning. 

Det har været et godt år for Forsvaret. Vi har fået et nyt forlig og jeg tror 

næsten, det er første gang, som jeg i hvert fald kan huske, at det er med en substantiel 

forøgelse af forsvarsbudgettet. Sådan startede Jens op sidste år, og det kan jeg jo 

passende starte med igen; for som bekendt er der jo kommet yderligere et bredt 

forlig, der bidrager med yderligere halvanden milliard til forsvarets slunkne kasse. Jeg 

skal så i øvrigt holde mig fra at gå dybere ind i, om forsvaret kan bruge de yderligere 

ressourcer og om hvornår de kommer. 

På sidste års repræsentantskabsmøde her i Odense besluttedes det at 

etablere et nyt lille forum, hvor kredsformændene mødes med landsformanden – et 

formandsmøde. Der tages ikke referat af møderne. Det første møde gennemførtes i 

direkte forlængelse af repræsentantskabsmødet sidste år og ligeledes gennemførtes 

et møde i forbindelse med Folk & Sikkerheds Sikkerhedspolitiske konference på 

Christiansborg i efteråret. På seneste møde blev man enige om, at det er 

hensigtsmæssigt at mødes i den lille kreds fremadrettet de to gange om året, altså i 

direkte forlængelse af repræsentantskabsmødet og så i forbindelse med F&S 

sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg. 

På sidste formandsmøde, hvor Franz og Leif desværre ikke havde 

mulighed for at deltage, drøftedes blandt andet Medlemskartoteket – alle bakkede 

op herom, og der var enighed om, at formanden skrev en lille reminder i 

MEDDELELSER, hvilket er sket. Erik vil senere give status for kartoteket. 



  23. april 2019 

3 
 

Man drøftede også den tilbagevendende udfordring med at få optaget en 

artikel i Hjemmeværnsmagasinet. Til forhåbentlig alles tilfredshed har CH/HJV nu 

meddelt mig, at vores opråb/reklame for FOUAT bringes i næste nummer – nu håber 

jeg så, det holder. 

Det blev endvidere besluttet, at efterfølgerplanlægning i kredsene ikke er 

noget, landsledelsen skal tage sig af – det er et rent kredsanliggende. Formanden vil i 

den anledning, hvis nævnte planlægning ikke allerede er indarbejdet som et led i 

kredsenes bestyrelsesarbejde, anmode jer om at tage dette op til implementering. 

Muligheden for at etablere lokale partnerskaber blev ligeledes vendt. Der 

var enighed om, at det var en god mulighed for at udbrede kendskabet til FOUAT og 

ligeledes til at få skabt lokale, brugbare synergier. Formanden har i den forbindelse 

anmodet kredsformændene om under gennemgangen af deres beretning i dag kort 

til inspiration for vi øvrige at orientere om aktuelle lokale partnerskaber. 

Vi vendte også den seneste udvikling af MEDDELELSER, som nu alene fra 

udgangen af 2018 findes i en elektronisk form. MEDDELELSER Nr. 224 er således for 

første gang alene distribueret via vores hjemmeside. Denne ændring rummer i øvrigt 

en række fordele. Vi er ikke længere begrænset af sidetallet; tidligere fordobledes 

portoomkostningen, når sideantallet oversteg 32. Derudover er vi nu i stand til at 

bringe lidt større billeder – og dermed bedre illustrationer – af kredsenes indlæg. Vi 

vil naturligvis fortsat sikre, at indlæg i MEDDELELSER har snæver tilknytning til 

kredsenes aktiviteter og foreningens generelle virksomhed. 

Endvidere drøftede vi behovet for at kunne markere medlemsjubilæer, 

f.eks. ved at vores emblem blev udvidet med et 10- og et 25-års jubilæumstegn. Vi var 

lidt i tvivl om holdningen hertil og besluttede at tage en drøftelse herom i dag. Vi tager 

det under punkt 6. 

Bidrag til Landskassen drøftedes ligeledes, og det tager vi under 

økonomidagsordenspunktet, hvor vi også vender fremtidig dækning af udgifter til 

afholdelse af repræsentantskabsmøde. 

Endelig drøftede vi muligheden for fortsat at kunne trække på hjælp fra 

hæren til vore skydninger. Københavns kreds er i klemme, men reelt er hele FOUAT i 

klemme, da forsvaret skifter pistol. Formanden har været i kontakt dels med 
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CH/PROD og dels med CH/Hærkommando. Kontakterne er sluttet med, at GM 

Kenneth Pedersen skriftligt har meddelt følgende: 

 ”Kære Jens. Jeg lovede at vende tilbage til dig vedr. Hærens muligheder 

for at støtte FOUAT pistolskydninger. Staben har nu undersøgt, hvad 

sikkerhedsbestemmelser og overgangen til ny pistoltype medfører i forhold til jeres 

ønsker. Jeg må på den baggrund desværre meddele, at det ikke er muligt at støtte 

som ønsket, da Hæren ikke har ressourcerne hertil. Da FOUAT består af civile gælder 

nu, at man forud for en sådan skydning skal have søgt tilladelse en måned i forvejen. 

Dertil kommer, at Hæren jf. bestemmelserne skal stille en sikkerhedsbefalingsmand 

pr. skytte samt en skydeleder. Aktiviteten vil således hver gang kræve et stort antal 

soldater og være meget ressourcekrævende. I tillæg hertil afhænder Hæren sine 

pistoler M/49 i forbindelse med overgangen til ny værnsfælles pistoltype, som FOUAT 

medlemmer ikke vil være omskolede til. Hæren ser derfor desværre ikke mulighed for 

at støtte i denne sag.” 

Og på anmodningen om et uddybende møde: 

”Kære Jens. Jeg er klar over, at det ikke var det resultat, FOUAT havde 

ønsket, men desværre må det blive sådan. Vi har simpelthen ikke ressourcerne til at 

støtte med det set – up, som jeres ønske vil kræve. Andre modeller – såsom omskoling 

og udlån uden militært personel – er ikke mulige. Hæren har øget sikkerheden 

omkring sine våben på baggrund af trusselsbilledet og dertil kommer, at de nye 

pistoler er en knap ressource, som skal prioriteres til de operative enheder. Jeg er 

sikker på, at FOUAT kan forstå og respekterer disse aspekter. Jeg vil meget gerne 

mødes med jer om andre emner.” 

Lad mig herefter vende mig mod medlemssituationen. Jeg har de friskeste 

tal fra Erik. Vi er nu 38 medlemmer i Nordjyske, 41 i Sydjyske, 52 i Fynske, 53 i Midt- 

og Vestsjællandske og 146 i København. I alt 330 medlemmer, hvoraf 321 er 

standardmedlemmer, 1 er æresmedlem og 8 er juniormedlemmer. I alt er vi marginalt 

det samme antal medlemmer som sidste år og det betyder med de 11 afdøde, at vi i 

alt har fået 9 nye medlemmer siden sidste år. Jeg synes, at det er meget flot, at vi nu 

for tredje år i træk kan udvise en stabil medlemssituation. Det er jo ikke sådan, at 

konkurrencen om aktive, engagerede, mulige medlemmer er blevet mindre. Jeg vil 

gerne her selvfølgelig takke alle kredsene for jeres indsats hermed. Uden gode 
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aktiviteter og evnen til at skabe gode rammer, var vi aldrig nået så langt. Jeg vil i den 

forbindelse henlede opmærksomheden på, at der på hjemmesiden findes en 

opdateret liste over kredsenes foredragsaktiviteter. Den afspejler et højt 

kvalitetsniveau og kan være et godt redskab i hvervearbejdet. 

Jeg synes, jeg skylder en lille tilbagemelding på det bøvl og derfor 

drøftelser heraf, vi har haft vedr. booking af lokaler gennem servicecenteret i 

Hjørring. Al begyndelse er som bekendt svær og Booking Hjørring har da også været 

et skoleeksempel herpå. Det er imidlertid blevet meget bedre, og jeg synes nu, at man 

kan sige, at dette område er i god gænge og jeg håber, at alle kredse oplever det 

samme. Det er ikke min hensigt at gøre mere ved dette. 

Helt det samme kan man ikke sige om adgangen til forsvarets 

etablissementer. Jeg tror ikke, at det blå pensionistkort kommer til at virke igen. Hver 

gang jeg drøfter det, trækkes trusselbilledkortet, og det er meget vanskeligt at 

argumentere imod. Jeg kender kun en forening, hvor det er lykkedes – Flyvevåbnets 

Historiske Samling -at bevare deres civile ID-kort. Jeg anbefaler således, at vi indstiller 

os på situationen og accepterer, at vejen frem går gennem indsendelse af 

deltagerlister med navne mv. på de enkelte deltagere ved hvert besøg. 

 Jeg vil gerne her gøre lidt reklame for Folk & Sikkerheds arrangementer. 

FOUAT er som bekendt medlemsorganisation, og det giver blandt andet adgang til 

deres arrangementer og jeg har nu de sidste fire år deltaget i deres årsmøder i 

Fredericia og deres Sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg og deres Nytårs 

gudstjeneste – absolut værd at tilmelde sig. 

Til slut vil jeg gerne takke kredsbestyrelserne, vores webredaktør – Jørgen, 

vores redaktør af MEDDELELSER – Bjarne og vores forretningsfører Erik. Alle for et 

nødvendigt og godt udført arbejde. 

Hermed afsluttede BSJ formandens beretning. Der var enkelte 

bemærkninger/kommentarer til beretningen. 

Tonni Schumann bemærkede vedrørende det blå kort, at medlemmer af 

Hjemmeværnet har adgang til militære etablissementer. 

Holger Jans bemærkede vedrørende skydning, at der snart udgives et nyt 

sikkerhedsreglement til afløsning for SIKKAV. 
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Hans Vedholm fortalte, at der er kommet en opdatering af bestemmelse 

for traditionsbærende foreninger i december 2018. Hans ville fremsende denne til 

formandskabet. 

Herefter blev formandens beretning godkendt med applaus. 

BSJ gav herefter ordet til kredsformændene. 

a. Kredsformændenes beretning fra kredsene.  

I ”MEDDELELSER” nr. 224 og 225 er kredsenes aktiviteter lidt mere 

beskrevet. 

Midt- og Vestsjællands Kreds: Formand Tonni Schumann nævnte, at året 

var gået godt. Der har været flere gode arrangementer med god tilslutning (30 – 40% 

deltagelse pr. arrangement). Der er to nye medlemmer på vej til kredsen. Kredsen har 

fokus på medlemsregistrering. Kredsen har et godt samarbejde med Folk & Sikkerhed. 

Kredsens to juniormedlemmer fungerer som forbindelsesofficerer til forsvaret. 

Sydjyske Kreds: Formand Hans Vedholm nævnte, at der var gennemført 

gode arrangementer med god deltagelse. Der er betydelig brugerbetaling til 

arrangementerne. Det er vanskeligt at hverve medlemmer, der er medlem af andre 

foreninger. Kredsen har kontakt til Marinehjemmeværnet. Det har givet bonus. 

Formanden har skrevet til medlemmerne og opfordret dem til at registrere sig. Hans 

udtrykte stor ros til FOUAT hjemmeside og MEDDELELSER. Hans nævnte også, at 

kredsen har en god økonomi. 

Nordjyske Kreds: Formand Franz Strehle nævnte, at der havde været 

mange gode arrangementer i det forløbne år. Han nævnte videre, at der er etableret 

en komité med to medlemmer, der skal forsøge at hverve nye medlemmer. 

Fyns Kreds: Formand Lars Falkenberg fortalte, at der havde været 34 

deltagere på generalforsamlingen. Der er gennemført mange gode arrangementer i 

årets løb. Lars nævnte, at Fyns Kreds ønsker oplysning om resultatet af 

landsskydningen på et tidligere tidspunkt, således at evt. præmiemodtagere kan 

inviteres til modtage præmien på Repræsentantskabsmødet. Lars nævnte, at kredsen 

samarbejder med Fyns Militærhistoriske Museum og deltager ved deres foredrag. Der 

er tanker om dobbelt medlemskab. 
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Københavns Kreds: Formand Erling Flebbe var ikke tilstede. Næstformand Henning 

Mortensen fortalte om kredsens virke. Der er gennemført 8 foredrag, klipfiskfrokost, 

stiftelsesfest, generalforsamling og sommertur til Dragør Fort. Der blev kun 

gennemført to skydedage. Programmet for 2019 vil minde meget om 2018. 

Sommerudflugten vil gå til Panzermuseum East. Kredsen har et godt samarbejde med 

HPRD (Hovedorganisationen for personel af reserven). 

2. FORENINGENS VIRKE I DET KOMMENDE ÅR. 

Formandskabet har ikke tanker om særlige nye aktiviteter, men ønsker at 

Intensivere på de kendte områder som omtalt i beretningen: 

- Medlemshvervning 

- Samvirke med andre foreninger (partnerskaber) 

- Medlemskartoteket 

- Fastholdelse af de to formandsmøder. 

3. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB TIL GODKENDELSE. 

Forretningsføreren fremlagde FOUAT regnskab for 2018, som blev 

godkendt. 

4. BUDGETTER m.v.: 

a. Fremlæggelse af forslag til budget for 2019 samt udkast til budget 2020 

til orientering.  

Forretningsføreren fremlagde FOUAT’s budget for 2019 og 2020. 

Budgetterne blev taget til efterretning. 

b. Fastlæggelse af betaling for deltagelse i repræsentantskabsmødet. 

FOUAT landskasse har de seneste år haft underskud.  

Formanden og tre kredsformænd drøftede på et formandsmøde i november 

muligheden for at reducere FOUAT udgifter fremfor at hæve bidraget fra kredsene. 

Der blev fokuseret på udgifterne til afholdelse af det årlige repræsentantskabsmøde. 

Forretningsføreren fremsatte på formandskabets vegne følgende forslag: 

FOUAT repræsentantskab består jf. vedtægterne af foreningens formand, 

kredsformændene og ét bestyrelsesmedlem for hver kreds. 

Landskassen betaler forplejning for disse 11 personer. 
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Herudover betaler landskassen forplejning for FOUAT redaktør, 

forretningsfører og Repræsentantskabets dirigent, i alt 3 personer. 

Fyns Kreds udfører hvert år et stort stykke arbejde med at arrangere 

mødet. For at kompensere for dette arbejde, vil landskassen betale forplejning for 

yderligere 4 personer fra Fyns kreds 

Landskassen vil således dække forplejningsudgifter for i alt 18 personer. 

Udgiften til forplejning i forhold til i dag vil således kunne reduceres væsentligt. 

Landskassen vil fortsat betale formandskabets transport til/fra 

repræsentantskabsmødet. Herudover vil landskassen fremover også dække 

dirigentens eventuelle transportudgifter. 

Sydjyske Kreds udtalte, at deres holdning var, at deltagerne selv skulle 

betale for forplejning, og at landskassen skulle dække transportudgifter. 

Efter en kortere drøftelse kunne Repræsentantskabet vedtage 

formandskabets forslag. 

c. Fastsættelse af bidrag til foreningen for 2020. 

Forretningsføreren meddelte, at bidraget for 2020 fortsat vil udgøre kr. 

30,- pr. medlem med medlemstallet pr. 1 januar 2020 som udgangspunkt. Bidraget 

skal jf. vedtægterne betales senest 1. juli, men gerne før. 

5. VALG (Revisorsuppleant) 

a. Kommandør Annemette Ruth, Københavns Kreds, blev valgt med applaus. 

FROKOST 

UDDELING AF SKYDEPRÆMIER 2018 

Den nye skydeudvalgsformand, Per Kristian Madsen, og BSJ forestod 

overrækkelsen af præmier til årets bedste skytter. 

Der har været afholdt skydninger i 3 kredse. Årets resultat er Fyn 1.103, 

København 1.006 og Midt- og Vestsjælland 998 point. Det samlede pointtal er på 

3.107 point mod sidste års 3.099.  

 Oberst Folmer Pedersens ærespræmie tilfaldt Finn Langkær, Fyns Kreds 

med 231 points. 
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 Kaptajn Buchs’ mindeskål blev tildelt Gert Riber Schultz, Fyns Kreds med 221 

points. 

 Kaptajn Troels-Smith’s mindepokal gik til Morten Graversen, Fyns Kreds med 

221 points. 

 Major Ulrichsens pokal tilfaldt Peter Frimuth Hansen, Fyns Kreds med 217 

point. 

 Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal gik i år til Fyns Kreds med 1.103 

points. 

 

6. BEHANDLING AF FORSLAG FRA FORMANDSSKABET. 

a. Status for medlemskartotek. 

Forretningsføreren, Erik Dreyer-Andersen, gennemgik status for 

medlemskartoteket.  

128 medlemmer er registreret. 80 medlemmer har gjort det via 

formularen på hjemmesiden. København: 72, Midt- og Vestsjælland: 5, Nordjyske: 0, 

Sydjyske: 1, Fyn: 2, 48 medlemmer på medlemsskema. Alle fra Midt- og Vestsjællands 

Kreds. 

Forretningsføreren anmodede om, at alle nye medlemmer i fremtiden 

melder sig ind via indmeldelsesformularen på hjemmesiden. I nødstilfælde kan man 

anvende medlemsskemaet og fremsende dette til forretningsføreren pr. mail. 

Sydjyske Kreds ønskede ikke at pålægge medlemmerne yderligere 

administrative opgaver. 

Forretningsføreren sluttede af med at nævne, at samlet set var der i det 

forløbne år kommet 25 nye medlemmer i FOUAT. Desværre havde 16 meldt sig ud. 

Flot med så mange nye medlemmer. 

b. Jubilæumsemblem. 

På repræsentantskabsmødet i 2018 blev formandskabet pålagt at 

undersøge muligheden for at få fremstillet et jubilæumsemblem. 

Forretningsføreren præsenterede et forslag. Emblemet var baseret på 

FOUAT reversemblem med en krans under. 
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En størrelse udført i hhv. ”guld” og ”sølv” ved hhv. 25 og 10 års jubilæum. 

Pris pr. stk. ved køb af 50 stk. af hver ca. kr. 43,- 

Sydjyske Kreds og Midt og Vestsjællands Kreds ønskede ikke et sådant 

emblem. Bl.a. havde man ikke information om, hvornår medlemmerne var indmeldt. 

Nordjyske Kreds havde selv fabrikeret en medalje, som er blevet uddelt til 

en person, der har været 25 år i bestyrelsen. 

Fyns Kreds og Københavns Kreds syntes umiddelbart godt om forslaget, 

men havde også problemer med indmeldelsesdato. 

Formandskabet vil drøfte det videre forløb. 

c. Markering af runde fødselsdage og begravelse/bisættelse blandt landsledelse og 

kredsformænd 

BSJ fremlagde dette punkt. 

Formandskabet var i forbindelse med Leif Mosegaards dødsfald blevet 

opmærksom på behovet for, at foreningen fastsætter retningslinjer for, at 

formandskabet markerer sådanne situationer ved at sende en bårebuket med en 

sidste hilsen fra foreningen. Derudover finder formandskabet det fremtidigt naturligt 

at markere runde fødselsdage blandt landsledelse og kredsformænd ved at 

sende/overrække et par gode flasker vin ved runde fødselsdage, det vil sige 60, 65, 

70, 75 osv. 

Der udspandt sig en drøftelse om dette. Sydjyske Kreds mente ikke, at 

dette var en opgave for formandskabet. Det klarede man lokalt. 

BSJ slog fast, at formandskabet ville drøfte dette videre. 

d. Ny procedure for indlæg og artikler på hjemmesiden. 

FOUAT webredaktør Jørgen Houlberg Nielsen gav en briefing om en ny 

procedure for, hvorledes indlæg og artikler skal lægges på hjemmesiden. 

 Vores hjemmesidesystem (Wordpress) med tilhørende programmer er 

det seneste år blevet opdateret utallige gange. Langt de fleste opdateringer kan 

tilskrives sikkerhedsforanstaltninger og ændringer i medfør af indførelsen af GDPR i 

maj 2018. 
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 Før de store ændringer havde foreningens brugere som f.eks. 

administrator, redaktør og bidragsydere rettigheder til både at kunne lægge 

begivenheder ind i foreningens kalender og selv lægge indlæg og artikler ind på 

hjemmesiden. 

For at have den størst mulige sikkerhed på vores hjemmeside, har vi pr. 1. 

april 2019 ændret proceduren for indlæg og artikler på hjemmesiden. Alle 

medlemmer, herunder jo også formænd og bestyrelsesmedlemmer, som har artikler 

eller indlæg, som de gerne vil have lagt på hjemmesiden, kan sende dem til 

webredaktøren på samme måde, som man kan sende indlæg, som skal i 

MEDDELELSER til redaktøren. Webredaktøren vil så lægge det fremsendte på 

hjemmesiden på en sådan måde at det tydeligt fremgår hvem der står for 

artiklen/indlægget. Webredaktøren vil selvfølgelig læse det fremsendte igennem, 

lave sikkerhedstjek, og hvis nødvendigt lige tjekke det af med redaktør Bjarne Skov 

Jensen. 

7. 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 22. april 2020 i Odense. Fyns Kredsen erklærede sig villig til også at være 

værter i 2020. 

9. EVENTUELT. 

Tonni Schumann spurgte om nogen kendte Lars Larsen, som holder 

foredrag om frikorps Danmark. Interesserede kan søge yderligere oplysninger på 

www.frikorpsdanmark.dk. 

Hans Vedholm udtrykte stor ros til formandskabets arbejde. 

Franz Strehle anbefalede stærkt bogen ”Et højere kald” af Adam Makos. 

Jørgen Houlberg Nielsen anbefalede, at man kunne lægge en beskrivelse 

af bogen på hjemmesiden. 

Lars Falkenberg spurgte, hvorledes det gik med at få en ny protektor efter 

prins Henriks bortgang. BSJ svarede, at formandskabet havde haft kontakt med 

http://www.frikorpsdanmark.dk/
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adjudantstaben, som havde tilkendegivet, at der kunne gå ganske lang tid, før der blev 

taget stilling til fordelingen af prinsens protektorater. Redaktøren sender en papirkopi 

af MEDDELELSER til Hans Kongelige Højhed Kronprinsen i håb om – når tiden kommer 

– at Kronprinsen er opmærksom på foreningens ønske om, at han vil efterfølge sin far 

som protektor for FOUAT. 

Hermed sluttede Repræsentantskabsmødet. Dirigenten takkede for god 

ro og orden. BSJ takkede dirigenten for godt udført arbejde. BSJ takkede også Fyns 

Kreds for godt værtskab. 

Grundet formandens og næstformandens fravær blev der ikke afholdt 

formandsmøde.  

Ove Møller Kristensen  Erik Dreyer-Andersen 

          Dirigent            Referent 

 


