REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2021, KL. 10:00 I ODENSE
Formanden, generalmajor Jens Erik Frandsen, bød velkommen til
repræsentantskabsmødet, hvis dagsorden på grund af Coronakrisen omfattede årene
2019 og 2020.
Valg af dirigent
Formandskabet foreslog major Ove Møller Kristensen valgt som dirigent, hvilket
forsamlingen tilsluttede sig.
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet ved udsendelse af dagsorden i
god tid forud for mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt
1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år.
Formanden aflagde følgende beretning:
”Jeg vil godt indlede min beretning med at understrege, at det er godt at være tilbage
i denne kreds – det er for mig personligt ved at være længe siden, da jeg på grund af
en lille canceroperation desværre måtte melde afbud i 2019 og så er der jo lige de to
sidste års nedlukning på grund af Covid-19. Hvor er det rart, at samfundet endelig igen
er åbent, og at vi igen kan mødes uden større begrænsninger end krævet af almindelig
sund fornuft – lad os alle håbe, det holder.
Lad mig så vende mig – traditionen tro – mod at mindes vores medlemmer, der siden
10. april 2019 er afgået til Ryes Brigade. Antallet afslører lidt, at vi er en relativt
alderstung forening.
Følgende er afgået ved døden:
Nordjyske Kreds:
- kaptajn Verner Busse – JUL 19
- generallæge Svend Trier – JAN 20
- kaptajn Villy Nielsen – MAR 20
- major Knud Erik Buus – MAR 20
- oberst Michael Frederik Svejgaard – DEC 20 og
- kaptajn Per Ehrhorn – AUG 21.
Sydjyske Kreds:
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- generallæge Svend Trier – JAN 20
- major Ole von Holck – JAN 20
- kaptajn Albert Eduard Højgaard Jensen – DEC 20
- major Niels Riegels – MAJ 21
- major Carl Frederik Aakerlund – JUL 21
Fyns Kreds:
- kaptajn Anton Kjerms Hansen – DEC 19
- løjtnant Willy Scheur-Hansen – FEB 20
- feltpræst Olav Degn-Andersen – APR 20
- enke Kirsten Lohmann – AUG 20
- kaptajn Hans Jørn Westh-Hansen – OKT 20
- major Aksel Hansen – FEB 21
- kaptajn Mogens F. Hansen – JUN 21
- oberstløjtnant Torben Stang – JUN 21
Midt- og Vestsjællands Kreds:
-oberst Leif Pedersen – JUL 20
Københavns Kreds:
- oberst Kristian Dines Andersen – APR 19
- kaptajn Herman Christian August Olaf Egelund – JUN 19
- major Flemming Holmgren – JUL 19
- oberst Poul Christian Hansen – MAJ 20
- kaptajn Svend Hyldgaard – SEP 20
- major Bengt Ø. Laier – OKT 20
- generalmajor Jørgen Sverker Nilsson – DEC 20 og
- Per Graversen – JAN 21.
Det er alle de, jeg har kendskab til og det er mit håb, at listen er komplet.
Lad os rejse os og ære deres minde med et minuts stilhed.
Jeg plejer altid lige at starte op med en overflyvning af de store linjer i forsvaret. Jeg
må indrømme, at mine kilder til det efterhånden er blevet noget rustne, og ikke
engang forsvarschefens årlige briefing af afskedigede generaler og admiraler afholdes
længere.
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Det mest iøjnefaldende er dog Afghanistan tilbagetrækningen. Personligt er jeg meget
glad for, at vi fra Vesten nu er ude. Det har været Amerikas længste krig og helt ærligt,
USA skulle sammen med dets allierede have trukket sig ud for længe siden. Problemet
var jo, at målet – lidt som i Vietnam – hele tiden rykkede sig. Nogen har stillet og andre
stiller vel stadig spørgsmålet – har det været det hele værd - alle de menneskelige og
økonomiske omkostninger? Jeg er ikke i tvivl. Det var det rigtige signal at sende, da
man gik ind, og 20 års tilstedeværelse sætter sine spor på både godt og ondt.
Tilbagetrækningen blev af mange opfattet som rent kaos. Jeg er lidt mere i tvivl
herom. Den slags operationer vil altid være problematiske, og på trods af vilkårene,
der var ekstremt svære, kom alle vores ud plus adskillige afghanere – også nogle, der
egentlig ikke skulle have været med.
Det glæder mig meget at opleve, at flagdagen 5. september stadig breder sig og har
god opbakning i hele landet. Jeg oplever den hvert år på Kastellet og nyder
reflektionen og gensynet med gamle kolleger.
Og så helt ned på jorden.
Jeg oplever i anden sammenhæng, at det går stadig bedre med booking Hjørring.
Samtidig kan jeg i pressen læse, at samarbejdet med ISS standser næste år. Med den
mangel på arbejdskraft, der allerede eksisterer, tror jeg, det bliver en rigtig svær
opgave at samle op, såfremt forsvaret selv har tænkt sig at tage den tilbage – det
bliver spændende at følge.
Der er stort fokus på vores forsvarsminister og jeg må sige, det er godt nok ikke for
det positive.
Uanset hvilken politisk farve man har, kan man kun begræde dette. Sagerne omkring
karakteristikken af forsvarets øverste chefer, efterretningssamarbejdet med USA,
styrelseschefkontroversen, hjemtagningen fra Afghanistan, Samsø - og Ærøturene
m.m. er ikke befordrende for klimaet på Christiansborg her op til opstarten af
forhandlingerne om næste forsvarsforlig. Forsvaret trænger til omhyggelige
forhandlinger, hvor alle politikere er enige om, at vi skal nærme os de to procent. Men
det politiske klima er godt nok blevet giftigt af Bramsens mange dumme sager. Lad
os håbe, der findes en god løsning for forsvaret og til de ansattes bedste.
Som vi fleste er klar over, står vi desværre over for, at Sydjyske Kreds lukker ned. Det
er ikke lykkedes for Hans at finde afløsere til kredsens ledelse og så er der ikke andet
at gøre end at lukke kredsen. Heldigvis er dette ikke noget vi oplever særligt tit – jeg
har kun oplevet det med Midtjyske Kreds, hvor SES måtte give op for nogle år siden. I
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henhold til vores vedtægter, paragraf 3, stk. 2 skal oprettelse eller nedlæggelse
besluttes på repræsentantskabsmødet efter indstilling fra en bestående kreds eller
fra formandskabet. Jeg er sikker på, at Hans vil berøre dette under sin gennemgang,
og det er mit håb, at vi er enige om at følge kredsens indstilling om nedlæggelse af
Sydjyske Kreds ultimo 2021.
Ligesom kredsene har også vi i landsledelsen været meget præget af Covid-19
situationen, og også vi har holdt væsentlig færre møder end normalt. Der er dog et
par enkelte områder, som jeg ønsker at trække frem i dag.
Hvis vi ser på vores medlemssituation, så er vi i dag 279 medlemmer – før vi lukkede
ned var vi ca. 330. Udviklingen dækker over 27 indmeldelser, 52 udmeldelser og 26
afdøde – netto en tilbagegang på 51 medlemmer. Herudover står vi over for at miste
Sydjyske Kreds’ 28 medlemmer.
Dette er et alvorligt problem – ja problemet for vores forening.
Hvad gør vi? Der er to spor at forfølge - landsledelsens og kredsenes.
I landsledelsen har vi siden sidste Repræsentantskabsmøde haft et møde med
Beredskabet, og vi fik her lovning på, at samtlige tillidsmænd ville blive skriftligt
orienteret om vores eksistens, vores hjemmeside og mulighederne for at blive
medlem. Kredsene kan godt tage fat i dette decentralt.
Vi har tilsvarende overvejet Politiet og har derfor skrevet til formanden for
Politilederforeningen og her orienteret om vores forening og mulighederne for
medlemskab. Jeg må indrømme, at jeg ikke har fået et svar herfra.
Vi har her senest efter aftale med formand HOD udarbejdet en kort beskrivelse af
FOUAT, som han vil sende til alle lokalafdelingsformænd. Disse tre initiativer for at
sikre os, at kendskabet til vores forening udbygges.
Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om vi i tilstrækkelig grad er kendt/har fat
i Hjemmeværnets medlemmer – kan vi ikke gøre mere her? I husker sikkert vores
problemer med at få en artikel i Hjemmeværnsmagasinet.
Tilsvarende gælder, at hjemmesiden i hele perioden har været åben og ajourført – jeg
glæder mig over, at antallet af unikke hits er godt, ca. 200 hver dag og mange flere,
når en ny udgave af MEDDELELSER er på gaden. Så tak for indsatsen til vores
webredaktør, Jørgen, som desværre af personlige forhold er forhindret i at deltage i
dag. Jeg skulle hilse fra ham og sige, at hjemmesiden fungerer rigtig godt – både set
udefra og inde bag. Vi besluttede i 2019, at alle indlæg/artikler sendes til
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webredaktøren. Dette anbefales fortsat, da de seneste opdateringer har gjort det
vanskeligere at indlægge nyt på siden.
Tilsvarende er det min vurdering, at den elektroniske overgang for MEDDELELSER nu
kører godt – tak for indsatsen også hermed, Bjarne.
Som det fremgår af dagsordenens pkt. 6, har vi endvidere kigget på vores vedtægter,
funktionsbeskrivelser og efterfølgerplanlægning, fremtidige pistolskydninger, omtale
af medlemmers runde tal i MEDDELELSER og status for vores medlemskartotek. Alt
sammen punkter vi vil vende under pkt. 6.
Vi har endvidere vendt foreningens økonomi, og som det vil fremgå under punkt 4. er
det formandskabets vurdering, at vi bliver nødt til at justere kredsenes bidrag til
landskassen.
For så vidt angår kredsenes spor, ja så er der ingen forening uden aktiviteter. Så min
bøn og ja forventning til kredsene er, at nu er der åbent igen, og nu er det vigtigt, at I
får sendt det gode budskab til jeres medlemmer. Der er ingen tvivl om, at gode
aktiviteter giver glade medlemmer, der igen ved mund til øre giver flere medlemmer.
Måske er det på sin plads, at vi tager en drøftelse af, hvem der kan blive medlemmer.
Personligt er jeg meget åben og mener egentlig også, at vedtægternes nuværende
paragraf 4, stk. 1. giver brede muligheder.
Jeg vil gerne kort vende tilbage til føljetonen om vores mulige protektor.
Vi har stadig ikke hørt noget fra Kronprinsens Sekretariat. Efter to telefoniske
samtaler med daværende adjudantskabschef og nuværende ceremonimester, oberst
Lasse Harkjær og efter drøftelse med oberst Kurt Bache, dengang sekretariatschef for
prinsesse Benedicte, lovede Harkjær, at hvis vi skrev yderligere en anmodning, ville
han sørge for, at sagen blev taget op, idet der nu alene manglede at blive fordelt tre
af Prins Henriks protektioner. På to års dagen for Prins Henriks død afleverede jeg
således en fornyet anmodning i Det gule Palæ. Vi har stadig ikke fået et svar, hvad jeg
desværre må indrømme, undrer mig en del.
Til slut vil jeg gerne slutte med at takke kredsbestyrelserne og landsledelsen for
indsatsen og samtidig endnu engang opfordre alle – både kredsene og landsledelsen
til at smøge ærmerne op; det er ikke nogen særlig let opgave at komme i hak igen.
a. Kredsformændenes beretning fra kredsene
Erling Flebbe, Københavns Kreds oplyste, at 2019 aktivitetsmæssigt havde været et
normalt år, mens Corona i 2020 skabte vanskeligheder og aflysninger med kun fire
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indslag i alt. I 2021 gennemførtes i september et besøg på Frihedsmuseet, og første
pistolskydning er netop gennemført.
Tonni Schumann, Midt- og Vestsjællands Kreds omtalte, at man havde afviklet
pistolskydning i 2019. I 2020 blev afholdt generalforsamling, skydninger, besøg på
Kastellet og frihedsmuseet, mens øvrige planlagte aktiviteter måtte aflyses. I 2021 er
afholdt generalforsamling, skydninger og besøg på Jægerspris slot.
Lars Falkenberg, Fyns Kreds oplyste, at kredsen havde 39 medlemmer og havde været
hårdt ramt af mange dødsfald. Gennemført besøg i Korsør i 2019. Ramt af aflysninger
i 2020. I år genoptages skydninger og arrangementer samt generalforsamling. Besøg
på besættelsesmuseet i Aarhus.
Franz Strehle, Nordjyske Kreds fortalte om besøg i Blokhus og deltagelse i koncert med
Prinsens Livregiments Musikkorps. Perioden havde også her været præget af
aflysninger. Medlemstallet lå et sted i 20’erne. Han havde påbegyndt arbejdet med at
finde en afløser som formand for kredsen.
Hans Vedholm, Sydjyske Kreds berettede følgende: ” Det lykkedes kredsen at holde
generalforsamling den 11. marts 2020 på Skamlingsbanken. Samme dag blev landet
lukket ned af Corona. Derfor blev der kun gennemført yderligere ét arrangement i
2020 – nemlig besøget på Politimuseet i Kolding den 16. september. Meget vellykket
og et besøg kan kraftigt anbefales. Derfor kom kredsen ud med et overskud på næsten
kr. 4.000.
I 2021 var det første arrangement generalforsamlingen den 9. september på
Folkehjem i Aabenraa. Her var der lagt op til en debat om kredsens fremtid. Vores
forretningsfører, major Ole von Holck, var død i december 2020, og formanden
overtog hans opgaver. Det var klart fra årets begyndelse, at der skulle findes en ny
forretningsfører og en ny formand. Der blev udarbejdet funktionsbeskrivelser på
bestyrelse, formand, forretningsfører, kasserer og revisor, og med disse værktøjer
blev der rettet henvendelse til en række personer, men uden noget positivt resultat.
Det fik mig til at stille spørgsmålet, om der i dag er brug for FOUAT og om det rimelige
i at opretholde Sydjyske Kreds.
Kredsen har i dag 25 medlemmer, og de var alle i god tid informeret om situationen
inden generalforsamlingen den 9. september.
Der var mødt 17, og heraf var der 11 stemmeberettigede medlemmer.
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Ved en skriftlig afstemning blev det besluttet med 11 JA-stemmer, at kredsen slutter
sine aktiviteter med udgangen af 2021, og meddelelse herom blev sendt til
Landsledelsen og kredsformændene inden fristen den 15. september.
Oven på denne triste kendsgerning så er der også en overraskende positiv nyhed,
Vore ledsagere var i år inviteret til at deltage i generalforsamlingen, for de har om
nogle været med til at skabe en god stemning ved alle vore arrangementer. Efter
generalforsamlingen og under frokosten tog Inge Fabricius sammen med nogle andre
initiativ til, at vi da skulle mødes igen, og hun fastslog resolut, at vi alle var inviteret til
at besøge Skramsø om præcis et år – altså den 9. september 2022. Det forslag blev
vel modtaget, og en invitation med program er allerede udsendt.
Det er altså ikke kammeratskabet, venskaberne og sammenholdet, der er noget galt
med.
Kredsen vil afholde sit afsluttende arrangement med et besøg på Sønderjyllands
Seniorhøjskole i Gram den 27. oktober med middag på højskolen og overnatning på
Gram Slotskro, som højskolen benytter som overnatningssted for den slags
arrangementer.
Jeg overlader kredsens arkivalier til Landsledelsen. Der er skriftligt materiale frem til
2006. Herefter er det meste elektronisk, og det er gemt hos Ole von Holck og mig. Jeg
vil sørge for, at dette materiale vil tilgå Landsledelsen i den nærmeste fremtid.”
Efter beretningerne rejstes en række spørgsmål.
Hans Vedholm havde fået det indtryk, at USA og de allierede havde efterladt meget
materiale i Afghanistan ved tilbagetrækningen.
Formanden oplyste, at det danske, tunge materiel var leaset og ved ophøret overladt
til udlejeren. For USA’s vedkommende antog han, at alt essentielt materiel var
hjembragt eller destrueret.
Lars Falkenberg var bekymret for, om betegnelsen ”officerer” i foreningens navn
kunne have en forkert klang i forhold til mulige medlemmer, som ikke var officerer.
Han ønskede ikke, at foreningens navn skulle ændres, men efterlyste idéer om,
hvordan man bedst muligt forklarede adgangen for nye medlemmer.
Tonni Schumann foreslog, at man i forbindelse med vedtægtsændringen til næste år
vurderede kriterierne for medlemsoptagelse og evt. præciserede teksten.
Formanden mente, at foreningens navn må fastholdes, og at vurderingen af
vedtægtsbestemmelserne om formål og medlemskab m.m. må finde udtryk i det
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forslag til vedtægtsændringer, der udsendes til kredsene i begyndelsen af 2022 med
henblik behandling dér og efterfølgende vedtagelse på repræsentantskabsmødet i
april 2022.
Franz Strehle nævnte, at medlemskandidater, der stillingsmæssigt var blandt de
lavere placeret muligt kunne føle sig ”ikke på lige fod” med højtrangerende officerer.
Holger Janns omtalte proceduren med i god tid at se sig om efter kandidater til
centrale poster i kredsene. Midt- og Vestsjællands Kreds havde i sin tid gennem lang
tid bearbejdet Tonni Schumann, således at han ved afgang fra aktiv tjeneste var klar
til at indtræde på formandsposten, når denne som planlagt blev ledig.
Tonni Schumann påpegede problemet om konkurrence med andre foreninger om
medlemmer.
Formanden nævnte, at der kunne ligge muligheder i at tiltrække medlemmer ved at
rette henvendelse til Centralforeningen for Stampersonel.
Formanden bad om repræsentantskabets tilslutning til Sydjyske Kreds’ indstilling om
nedlæggelse af kredsen. Beslutningen godkendtes.
Afslutningsvis blev formandens beretning godkendt.
b. Webredaktøren orienterer om hjemmesiden.
Se under formandens beretning.
2. Foreningens virke i det kommende år.
Punktet behandles under pkt. 6.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (2019 og 2020).
Forretningsfører Erik Dreyer-Andersen forelagde de reviderede regnskaber for 2019
og 2020 med følgende hovedtal:
Kr.
Indtægter
Udgifter
Resultat
Status primo
Status ultimo

2019
10.380,00
7.814,94
2.565,06
7.219,49
9.784,55

2020
9.150,00
2.656,33
6.493,67
9.784,55
16.278,22
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Regnskaberne blev godkendt.
4. Fremlæggelse af forslag til budget for 2021 og 2022 til orientering.
Forretningsfører Erik Dreyer-Andersen forelagde budgetter for 2021 og 2022 med
følgende hovedtal:
Kr.
Indtægter
Udgifter
Resultat
Status primo
Status ultimo

2021
200,00
7.050,00
-6.850,00
16.278,22
8.992,22

2022
12.400,00
11.590,00
810,00
8.992,22
9.802,22

Fastsættelse af bidrag til foreningen.
Formanden nævnte, at det var målsætningen at landskassen havde en likviditet
på omkring kr. 10.000 for løbende at kunne dække sine omkostninger.
Budgettet for 2022 er baseret på en forhøjelse af kredsenes bidrag til
landskassen fra kr. 30,00 til kr. 50,00 pr. medlem.
Forhøjelsen blev vedtaget.
5. Valg
a. Formandskabet foreslog genvalg af major Ove Møller Kristensen som
revisor for perioden 2021-2023.
b. Formandskabet foreslog nyvalg af oberst Søren A. Matthiessen som
revisorsuppleant for perioden 2021-2023.
Begge blev valgt.
6. Behandling af forslag fra formandskabet – herunder foreningens virke i det
kommende år
a. Formandskabet har gennemgået vedtægterne og fundet, at der var
behov for en række ændringer.
- i foreningens navn,
- vedrørende det elektroniske foreningsblad MEDDELELSER,
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- i de forskellige medlemskategorier,
- i formandskabets sammensætning og
- i rækkefølgen i dagsordenspunkterne.
Til dette formål er udarbejdet et forslag til ændring af vedtægterne, som er udsendt
til kredsene. De på mødet i dag fremkomne bemærkninger vil blive indarbejdet i et
nyt ændringsforslag, som vil blive udsendt til kredsene til behandling på de
kommende respektive generalforsamlinger og påfølgende fremlæggelse til
vedtagelse på repræsentantskabsmødet den 27. april 2022.
b. Funktionsbeskrivelser og efterfølgerplanlægning for Formandskab,
kredsformænd og andre med betroede hverv.
Formanden oplyste, at formandskabet havde udarbejdet et udkast til
funktionsbeskrivelser for formandskab, kredsformænd og andre med betroede hverv.
Udkastet er udsendt til kredsene den 13. november 2020.
Idéen er at sikre, at der er et godt kendskab til en række nøglepersoners
arbejdsområder, således at man i tilfælde af vakance er fuldt funktionsdygtig på hvert
enkelt område. Også i relation til efterfølgerplanlægning er det af stor betydning, at
man er i stand til at gøre rede for art og omfang af en given funktions opgaver og
arbejdsfacon.
Lars Falkenberg mente, at der mellem kredsene kunne være betydelige forskelle i den
måde, opgaverne blev løst på, og at beskrivelserne derfor ikke kunne være ens.
Formanden var enig, og fremhævede, at det ikke var meningen, at kredsene skulle
indsende deres beskrivelser. Udkastet var alene tænkt som en inspiration til
kredsenes arbejde med at beskrive egne nøglefunktioner. At dette så blev gjort, anså
han for vigtigt.
c. Etablering af regelgrundlag for FOUAT’s fremtidige pistolskydninger,
samt nedsættelse af arbejdsgruppe til løsning af dette ved
skydeudvalgsformand P.K. Madsen.
Skydeudvalgsformand P.K. Madsen og de skydende kredse redegjorde for status og
konsekvenser af de ændringer, der er affødt af bortfald af de hidtidige muligheder for
pistolskydning.
Side 10 af 14

Der nedsat et udvalg til at fastlægge de nærmere regler, der skal gælde for kommende
landsskydninger.
Landsskydning 2021 vil blive gennemført.
Hans Vedholm oplyste, at han var vidende om, at en garderforening i Haderslev uden
problemer indtil nu har kunnet gennemføre skydninger på Flyvestation Skrydstrup.
d. Omtale af medlemmers runde tal i MEDDELELSER.
Formanden oplyste, at det i formandskabet havde været drøftet, om det ikke var
muligt at udvise opmærksomhed ved medlemmers runde fødselsdage eller jubilæer i
form af en kort omtale i MEDDELELSER. Derved kunne også dannes en lidt positiv
modvægt til de mange mindeomtaler, der præger bladet.
En sådan kort omtale med billeder kunne bringes ved runde fødselsdage fra 70 år og
derefter hvert 5. år samt ved runde jubilæer fra 10 år. Tekst udarbejdes af den enkelte
kreds og indsendes sammen med et billede til redaktøren af MEDDELELSER.
Forslaget blev vedtaget til ikrafttræden fra årsskiftet 2021/22.
e. Status for FOUAT´s medlemskartotek ved forretningsføreren samt
oplæg ved Erling Flebbe om indsats for indsamling af manglende
medlemsoplysninger.
Erik Dreyer-Andersen orienterede om status over manglende obligatoriske
medlemsoplysninger. Seneste billede ser således ud:
Kreds
København
Midt- og Vestsjælland
Fyn
Sydjyske
Nordjyske

Antal medlemmer
127
54
39
27
32

Mangler oplysninger
41
13
36
23
32

Erling Flebbe havde på baggrund af den betydelige manko i Københavns Kreds
sammen med sin bestyrelse sat et arbejde i gang med at tage kontakt til hvert af de
medlemmer, som man manglede oplysninger fra. Der var allerede positive resultater.
Arbejdet vil blive intensiveret ved at skrive eller ringe til de resterende medlemmer,
således at man inden udgangen af 2021 har oplysningerne på plads.

Side 11 af 14

7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.
Kontostruktur i FOUAT ved forretningsføreren.
Forretningsfører Erik Dreyer-Andersen redegjorde for en henvendelse fra en kreds
vedrørende oprettelse af bankkonto, hvor banken rejste meget vidtgående krav om
personoplysninger, dokumentation m.m. – alt sammen udsprunget af bankernes
problemer med hvidvask.
Forretningsføreren havde kontaktet Danske Bank og fået en redegørelse for
mulighederne for oprettelse af bankkonti i foreningen.
Banken havde skitseret to muligheder:
Mulighed 1 – ”Netbank” - En konto for landsledelsen og hver af kredsene
under eget CVR-nummer. Samlet pris kr. 1.800.
Mulighed 2 - ”District” - Én central konto for foreningen under FOUAT
CVR-nummermed underkonti til landsledelsen og de enkelte kredse. Samlet pris kr.
2.088.
Flere kredse havde oplevet at blive debiteret for kr. 1.000 ved udskiftning af
bestyrelsesmedlemmer (Nordea).
Forretningsføreren anbefalede Mulighed 1 – mest fordi FOUATs struktur er decentral,
men altså også billigere.
Flere mente, at der var behov for at bankerne indførte en bagatelgrænse, således at
man undgik alt det administrative besvær og unødvendige omkostninger.
Det blev vedtaget, at landsledelse og hver kreds administrerer egen bankkonto.
8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde
Formandskabets forslag om afholdelse af næste repræsentantskabsmøde onsdag
den 27. april 2022 i Odense blev vedtaget.
9. Eventuelt
Erling Flebbe orienterede om et besøg, han havde aflagt på Rigsarkivet, hvor han
afleverede nogle arkivalier til opbevaring i FOUATS kasse. Der fandtes i øvrigt
arkivalier, han ikke havde set før. Han vil i løbet af vinteren undersøge indholdet
nærmere.
Han havde fra den hedengangne Storstrøms Kreds modtaget en ”Flidsskydepræmie”,
en miniaturekanon, som fremvistes.
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Erling Flebbe orienterede om Folk & Sikkerheds årlige sikkerhedskonference, som
afholdes på Christiansborg den 26. november 2021, kl. 8:30-14:30.
Hans Vedholm redegjorde afslutningsvis om sine tanker i forbindelse med Sydjyske
Kreds’ ophør:
”Det er med vemod og beklagelse, at Sydjyske Kreds lukker og slukker ultimo 2021.
Sydlige Jyllands Kreds blev stiftet den 23. august 1891. Altså før der blev dannet en
landsdækkende organisation. Sådan var det, og sådan skal det være: Dannet fra
bunden og op.
Efter Genforeningen stiftedes Sønderjyske Kreds den 16. januar 1921 i Tinglev. Denne
kreds kunne imidlertid ikke holdes i live. Landsledelsen lagde den i mølpose, og i 1961
blev den sammenlagt til den nuværende Sydjyske Kreds med hjemsted i Fredericia.
Her er et af problemerne: En kreds der dækker hele det sydlige Jylland fra Vejle til den
tyske grænse. 120 kilometer lang og 50 kilometer bred. Det er for meget.
Vi kender alle det oprindelige formål med FOUAT.
Et væsentligt område var uddannelse og vedligeholdelse af uddannelse af officerer,
der var blevet hjemsendt. Den opgave blev delvist afprøvet under opstilling af
Sikringsstyrken under 1. Verdenskrig. Siden har den ikke haft nogen relevans.
Tilbage er så de andre formål?
Lad os være ærlige: Vi er blevet en selskabelig forening for pensionister. Det er der
intet ondt eller forkert i, men har vi en mission? Vi skal tale Forsvarets sag. Men
hvordan?
Husker nogen mon FOV, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, der i en årrække
udsendte skrifter af kendte forfattere og forskere, og som tilbød foredragsholdere til
lokale arrangementer for at gavne forsvarssagen?
Er der nogen, der kan huske pjecen ”Hvis krigen kommer” fra 1962 udsendt af
Statsministeriet.
Hvad gør vi i FOUAT?
Ingenting. Vi har meldt os ind i Folk & Sikkerhed, og det er godt, for der gør man et
stort og positivt arbejde for at fremme interessen for forsvaret af Danmark. Men
organisationen har jo slet ikke nogen gennemslagskraft, fordi der er opstået en
politisk enighed om, at der skal være ro om forsvaret og ingen debat.
I oktober 1985 sendte den daværende forretningsfører i Københavns Kreds, major K.
Johansen, et brev til ”Fællesbestyrelsen” om formålsparagraffen og opfordrede til en
mere aktiv indsats ud over ”Værn om Danmark” – den såkaldte pindsvinestilling. Man
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skulle tage stilling politisk, men ikke partipolitisk. Jeg ved ikke, hvad der kom ud af
hans initiativ, som jeg opdagede, da jeg gik igennem vores arkiver.
Men er spørgsmålet ikke også nu: ”Giver det mening, hvad vi laver?”
Er der ikke andre foreninger, der varetager nøjagtig de samme interesser som os?
Vores største kreds, Københavns Kredsen, nyder godt af den lille afstand og har stor
aktivitet med foredrag og skydninger.
Men hvad med de andre kredse? Hvordan får vi nye medlemmer og med hvilke
incitamenter?
Behøver jeg at trække paralleller til situationen i mange af vores garnisoner. De unge
møder ikke op til traditionelle arrangementer i messen og Officersforeningen, selv om
det er godt og billigt.
Jeg beklager mig ikke. Jeg har haft en god tid i FOUAT, og jeg vil være medlem så
længe FOUAT eksisterer og til mine dages ende”.
Formanden afsluttede mødet med at takke deltagerne for mange og gode forslag og
idéer. Med det fremkomne fandt han inspiration til at gentage en SWOT-analyse, som
vi gjorde for nogle år siden. En sådan gennemgang af Styrker, Svagheder, Trusler og
Muligheder på det aktuelle bagtæppe kunne være et nyttigt grundlag for FOUATs
fremadrettede aktiviteter.
Formanden takkede dirigenten for sikkert og veludført arbejde og Fyns Kreds for et
godt værtskab for repræsentantskabsmødet.
Bjarne Skov Jensen
Referent
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