REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
TORSDAG DEN 28. APRIL 2022.
Formanden, generalmajor
repræsentantskabsmødet.

Jens

Erik

Frandsen,

bød

velkommen

til

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. Beretninger
a. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formanden aflagde følgende beretning:
”Jeg vil godt indlede min beretning med endnu engang at understrege, hvor godt det
er, at vi igen kan mødes uden de store bekymringer for eget helbred. Covid-19 er
heldigvis på retur – vi mødes, ja, godt for det, og jeg kan ikke lade være med en gang
imellem at reflektere over, at det måske er ret sundt, at vi ind imellem mindes om, at
der er altså begrænsninger for vores udfoldelser.
Lad mig så vende mig – traditionen tro – mod at mindes vores medlemmer, der siden
sidste repræsentantskabsmøde er afgået til Ryes brigade. I oktober sidste år
mindedes vi 28 medlemmer – det er heldigvis ikke så alvorligt denne gang - siden sidst
er følgende afgået:
Fyns Kreds:
- major Egon Aaskov, december 2021
- kaptajn Ove Verner Pedersen, april 2022
Københavns Kreds:
- oberstløjtnant Knud-Anton Knudsen, marts 2022
Lad os rejse os og ære deres minde med et minuts stilhed.
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Jeg plejer altid lige at starte op med en overflyvning af de store linjer i forsvaret. Jeg
har tre emner, jeg vil orientere jer om. For det første en lille tur jeg lige her 21 – 24
april har været på til Polen, Estland og Letland, dernæst forsvarsforliget og endelig
krigen i Ukraine. ”
Formanden gav herefter en spændende orientering om sit netop overståede besøg i
de tre lande.
Konklusionen på besøget var, at der overalt var dygtige danske repræsentanter, civile
som militære, og at der var meget stor anerkendelse af Danmarks rolle i udviklingen
af de baltiske landes forsvar, at de danske soldater og piloter nød endog meget stor
anerkendelse for deres gode materiel og professionalisme, og at alle tre lande hæver
deres forsvarsbudgetter meget hurtigt og til noget mere end de netop besluttede 2%
herhjemme.
Herefter vendte formanden sig mod det netop indgåede forsvarsforlig.
”Det første ord, jeg kom på, da resultatet af drøftelserne blev kendte, var ENDELIG.
Endelig vil vi i Danmark leve op til det, vi siden 2014 har lovet NATO og dermed vores
allierede, nemlig at bruge 2% af BNP på forsvaret samt ikke mindst, at vi i år og næste
år vil sende et stort engangsbeløb af sted til forsvaret. Der er langt fra de nuværende
ca. 1,3% og op til de 2% – ca. 18 milliarder, og jeg tror, at det er meget fornuftigt, at
man har valgt en så lang implementeringsperiode. Dels af hensyn til gældsætningen
af Danmark, dels af hensyn til, at det altså tager lang tid at forberede sig på at bruge
så mange ekstra penge – alle kender vel skrækscenarierne med tiden og pengene i
forbindelse med større materielanskaffelser – for eksempel gav CH/OP på den netop
overståede tur til Baltikum det eksempel, at det vil som minimum tage syv år fra
beslutning om anskaffelse af en PNBTN, og til der er en operativ klar - og jeg kan da
også godt blive lidt nervøs, når jeg hører ikke mindst Martin Lidegaard men også Pia
Olsen Dyhr udtale sig om, at de nye penge fortrinsvis skal gå til styrkelse af
Udenrigstjenesten og Arktis samt grønne indsatser. Der er ingen tvivl om, at der
kommer et kæmpe slagsmål om at få anvendt de forøgede midler bedst muligt set ud
fra forsvarets behov og ikke radikale og venstreorienterede danske politikere eller
den danske forsvarsindustris ønsker.
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Jeg glæder mig dog over de to store engangsbeløb i år og næste år, der skulle kunne
muliggøre, at noget så simpelt som ammunitionslagrene igen kan bygges op og vores
soldater kan uddannes med skarp ammunition og så må jeg indrømme, at det godt
kan undre, at det lykkes for Polen og de baltiske lande at kapere en meget stor stigning
i budgetterne uden de samme problemer, som vi herhjemme oplever.
Jeg kan vel her godt tillade mig lidt tyst at udtrykke min meget store glæde over, at vi
også har fået en ny minister for området.
Det tredje emne, som jeg gerne vil berøre, er den forfærdelige krig i Ukraine. Vi har
nu hørt om den i godt to måneder og er vel alle stadig rystet over Putins aggressivitet,
det russiske forsvars voldsomme taktik med terrorbombninger af civile mål og vel
bare det faktum, at vi igen får krig så tæt på. Der er da også alle de refleksioner, der
finder sted blandt allehånde udnævnte eksperter, som er værd at hæfte sig ved, og
hvor jeg selv er mest imponeret over den åbenlyse betydning, som moral har.
Og lad mig så komme over i et helt andet spor. Det er min og landsledelsens vurdering,
at det nu går fint med booking Hjørring. De er blevet meget mere servicemindede, og
jeg oplever også i anden sammenhæng, at de er fine at samarbejde med.
Hjemtagningen af opgaver fra ISS kan igen medføre bøvl, men det er min vurdering,
at forsvaret vil lægge sig i selen for, at vi brugere ikke bliver generet, men tværtimod
vil føle en forbedret service. Jeg glæder jeg mig også over, at man i forbindelse med
hjemtagningen af opgaverne tager medarbejderne med, så vi forhåbentlig ikke skal til
at arbejde med nyansatte igen.
I denne boldgade er også adgangen til forsvarets etablissementer – det er blevet
sværere, men noget vi i den sikkerhedspolitiske situation kommer til at leve med.
Lad mig så vende mig mod os selv.
Nu er nedlæggelsen af Sydjyske Kreds en realitet, og vi er således alene repræsenteret
i Jylland ved Nordjyske kreds – det er en ærgerlig situation, som vi ikke kan sidde
overhørig.
Det første, vi kan gøre, er at forsøge at stoppe udviklingen, altså stoppe blødningen.
Hvordan gør vi det?

Side 3 af 14

Ja, hvis vi starter med at se på antal medlemmer, så er vi nu nede på i alt 228
medlemmer fordelt med 128 til Københavns Kreds, 51 til Midt- og Sjællands Kreds, 37
til Fyns Kreds og 12 til Nordjyske Kreds.
Skal vi ikke blive enige om, at så vil vi ikke længere ned?
Vi skal først og fremmest fastholde de medlemmer, vi allerede har.
Hvordan gør vi det? For mig at se, må vi sikre os, at der i kredsbestyrelserne er
igangsat en efterfølgerplanlægning, så vi ikke igen kommer til at opleve, at der ingen
er til at tage over, når der af den ene eller anden årsag er forfald på
bestyrelsesposterne.
Lad mig bare spørge: har I - i jeres bestyrelser drøftet og lavet en konkret
efterfølgerplan?
Har I - i denne sammenhæng også lavet de funktionsbeskrivelser, vi tidligere har
drøftet og besluttet skulle laves? Jeg ved godt det ikke er nemt, men det er altså en
god ide – nu med Hans’ eksempel in mente.
Dernæst er vi nu ude af corona, så jeg vil anmode om, at kredsene bruger en ekstra
anstrengelse på at genetablere vores aktivitetsniveau og ikke mindst orienterer
medlemmerne herom.
Konstant medlemstilgang er en livsnerve for FOUAT, og det gælder for alle kredse.
En af de vigtigste forudsætninger for at hverve medlemmer er, at kredsenes
aktiviteter er interessante og har et højt kvalitetsniveau. En gennemgang af
aktiviteterne hen over årene vidner om stor diversitet, men også om betydelig
forskellighed mellem kredsene. Kunne der her være anledning til for hver enkelt kreds
at vurdere sit udbud, eventuelt hente inspiration hos de andre kredse og måske være
åben for nytænkning og nye initiativer?
I denne forbindelse glæder det mig, at skydningerne nu er genoptaget i Fyns, Midtog Vestsjællands og Københavns kredse.
Det er imidlertid ikke nok alene at fastholde – vi skal have flere medlemmer, om ikke
andet så for at erstatte de, der af naturlige årsager falder fra.
Den bedste hvervning efter min mening er stadig mund til øre metoden – tilfredse
medlemmer tager gerne nye med, og kunne man ikke i kredsene starte en kampagne
med temaet: alle medlemmer skaffer et nyt medlem!!!.
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Der er dog også her nogle forhindringer, som vi må arbejde mere med. Dels er der
kendskabet til vores forening – det er fortsat svært. Jeg vil meget gerne udfærdige et
lille orienteringsbrev om foreningen til brug for udlevering lokalt af kredsene, såfremt
dette måtte have interesse. Men hvem er egentlig vores målgruppe – altså hvor skal
vi hente vores nye medlemmer, hvis vi ser bort fra medlem til medlem? Umiddelbart
står de tre værn og HJV højt, men også Beredskabet, Politiet, Kriminalforsorgen og
Forsvarsministeriets andre styrelser er emner til listen.
I formandskabet anser vi det for vigtigt for hvervningen, at hver enkelt kreds i sit
område har en fuldstændig og opdateret oversigt over disse relevante institutioner,
som er en mulig fødekæde for medlemstilgang. Det kræver, at disse institutioner har
et kendskab til FOUAT og vores aktiviteter og meget gerne, at der etableres en
personlig kontakt til hvert enkelt sted – hvordan ville det gå hos jer?
Og hvem kan egentlig blive medlem? Praksis i dag er vel, at det kan alle, og måske skal
vi lade det afspejles endnu tydeligere i vores vedtægter.
Lars nævnte på sidste møde, at den største forhindring for nye medlemmer er vores
forenings navn. Det har vi i landsledelsen tænkt en del over, og vi er klar til at tage en
drøftelse heraf, og jeg har ovenikøbet et forslag til ny benævnelse med: ”Foreningen
af 1891” og så kan vi i bunden af vores papir skrive; tidligere FOUAT.
Jeg lægger ikke op til, at vi skal ændre vores forenings navn på dette møde, men gerne
til at vi tager en drøftelse heraf, og at I vender det i egen kreds og evt. kommer med
andre forslag til ny benævnelse, således vi på næste møde kunne tage en beslutning
herom.
Mange af disse forhold vil vi i øvrigt vende under dagsordenens pkt. 5 Behandling af
forslag fra formandskabet, hvor vi jo har sat ændring af vores vedtægter og SWOT –
analyse op.
Jeg vil også gerne nævne vores to egne platforme; MEDDELELSER og vores
hjemmeside. Begge virker godt og er gode værktøjer at bruge i både fastholdelses- og
hvervningsarbejdet, så tak for en stor indsats her Bjarne og J.H.
Det er også godt, at skydningerne nu igen er godt i gang, så stor tak for arbejdet
hermed, både i kredsene og hos Per.
Hermed vil jeg slutte min beretning med at takke kredsbestyrelserne og landsledelsen
for indsatsen og samtidig understrege, at der er nok at tage fat på i det kommende
år.
Der var enkelte kommentarer til beretningen:
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Lars Falkenberg: Lars var enig i at drøfte en ændring af foreningens navn.
På baggrund af et brev formanden havde skrevet i 2020 efterspurgte Lars hvilke
kontakter i nærområdet han kunne henvende sig til med henblik på hvervning af nye
medlemmer. Formanden mente, at det var den lokale kreds, der bedst vidste dette,
og at den tager fat i de lokale myndigheder. Formanden ville også kigge på mulige
kontakter i kredsene.
Formanden nævnte også, at han har holdt møde med Beredskabsstyrelsen (BST) og
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD). Begge parter har lovet at sende
information om FOUAT til deres medlemmer.
Jørgen Houlberg: J.H. foreslog, at der på hjemmesiden skulle skrives, at alle
arrangementer i kredsene igen gennemføres uden begrænsninger.
Det var der enighed om.
Bo Haugaard: Bo mente, at det var uheldigt at fjerne ordet ”officerer” fra foreningens
navn.
Erling Flebbe: Erling bemærkede, at der ikke er fulgt tilstrækkeligt op på
henvendelserne til BST og HOD. Han nævnte videre, at der er et problem med
datalovgivningen – den begrænser i stort omfang mulighed for at få informationer.
Bjarne Skov Jensen: Bjarne opfordrede til, at man startede overvejelserne om et nyt
navn med det samme og ikke ventede til kredsenes generalforsamlinger.
b. Kredsformændenes beretning fra kredsene
Tonni Schumann, Midt- og Vestsjællands Kreds oplyste, at der var afholdt et godt
foredrag med politiinspektør Kim Kliver.
Tonni bemærkede, at det var svært at komme i gang igen efter corona. Han
bemærkede også, at kredsens geografiske udbredelse er et problem.
Han nævnte også muligheden for at gennemføre arrangementer i dagtimerne i
weekenden. Måske ville flere kunne deltage.
Tonni nævnte, at kredsen er blevet CVR-registreret og snart får en
foreningsbankkonto. Han nævnte også, at det er blevet nødvendigt at hæve
kontingentet.
Kredsen vil snarest gå i gang med efterfølgerplanlægning.
Næste arrangement er en rundvisning i Slagelse Kloster.
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Franz Strehle, Nordjyske Kreds oplyste at mange arrangementer er blevet skubbet
pga. corona. Kredsen mangler at gennemføre besøg hos Terma, Jægerkorpset m.fl.
Franz nævnte, at har talt med en mulig afløser på formandsposten. Han nævnte
afslutningsvis, at kredsen nu kun har 12 medlemmer.
Lars Falkenberg, Fyns Kreds oplyste, at kredsen har 37 medlemmer. Der er en god
økonomi og skydninger er blevet gennemført. Der er gennemført diverse
arrangementer.
Lars oplyste, at kredsen mangler at lave efterfølgerplanlægning. Kredsen har ikke
funktionsbeskrivelser.
Erling Flebbe, Københavns Kreds: Kredsen har 2021 gennemført fire foredrag, én
skydedag, en stiftelsesfest og en udflugt til Frihedsmuseet.
Kredsen har ikke suppleanter men derimod 10 bestyrelsesmedlemmer.
Erling nævnte, at kredsen har en del funktionsbeskrivelser men ingen efterfølgerplan.
Erling nævnte, at det er en god idé at få fødselarens tilladelse til at skrive om
vedkommende i MEDDELELSER.
Afslutningsvis blev formandens beretning godkendt.
c. Webredaktøren orienterer om hjemmesiden.
• Hjemmesiden fungerer rigtig god - Både ”set udefra” og ”inde bag”.
• Som webredaktør er det godt at deltage i alle typer arrangementer.
• Webmaster Peter Bjørn Thomsen fra ”Midt- og Vestsjælland” har indlagt
effektive sikkerheds Plug-ins.
• Samarbejde med redaktør og webmaster fungerer fint.
• Webmaster har foreslået at menupunktet ”Medlem til Medlem” fjernes.
• Foreningens Direktiv vedr. Datasikkerhed påkalder ovennævnte f.eks. ved
anmodninger om overførsel af medlemsoplysninger.
• I tilfælde af anmodninger om overførsel af penge kan der være tale om ITkriminalitet - men selvfølgelig også ”lovlig anmodning”.
• Når jeg anmoder forretningsføreren om betaling, så sender jeg oplysninger,
som kun han og jeg kender - oftest noget info, men kan også være et
telefonopkald/sms før mail sendes.
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• Pas på såkaldt Phishing, hvor indholdet f.eks. har et link. Kør curseren over
linket UDEN at klikke, og man kan så undre sig over det, som ses.
Det blev besluttet, at menupunktet ”Medlem til Medlem” skulle slettes.
Inden frokosten overrakte formanden en vingave til Tonni Schumann i anledning af
hans 65-års fødselsdag.
FROKOST
UDDELING AF SKYDEPRÆMIER 2021
Skydeudvalgsformand, Per Kristian Madsen, og formanden forestod
overrækkelsen af præmier til årets bedste skytter.
Der har været afholdt skydninger i 3 kredse. Årets resultat er Fyn 1.026,
København 962 og Midt- og Vestsjælland 952 point.
 Oberst Folmer Pedersens ærespræmie tilfaldt Gert Riber Schultz, Fyns Kreds
med 221 points.
 Kaptajn Buchs’ mindeskål blev tildelt Erik Olsen, Midt- og Vestsjællands
Kreds med 213 points.
 Kaptajn Troels-Smith’s mindepokal gik til Peter Frimuth Hansen, Fyns Kreds
med 210 points.
 Major Ulrichsens pokal tilfaldt Per Kristian Madsen, Københavns Kreds med
208 point.
 Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal gik i år til Fyns Kreds med 1.026
points.
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (2021).
Forretningsfører Erik Dreyer-Andersen forelagde de reviderede regnskaber for 2021
med følgende hovedtal:
Kr.
Indtægter
Udgifter
Resultat

2021
312,00
5.819,90
-5.507,90
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Status primo
Status ultimo
Regnskabet blev godkendt.

16.278,22
10.770,32

3. Fremlæggelse af forslag til budget for 2023 til orientering. Fastsættelse af
bidrag til foreningen for 2023.
Forretningsfører Erik Dreyer-Andersen forelagde budgettet for 2023 med følgende
hovedtal:
Kr.
Indtægter
Udgifter
Resultat
Status primo
Status ultimo

2023
12.200,00
11.500,00
700,00
12.580,00
13.280,00

Fastsættelse af bidrag til foreningen.
Bidraget til foreningen blev foreslået fastholdt på kr. 50,00 pr. medlem.
Dette blev vedtaget.
4. Valg
a. Formand.
Generalmajor Jens Erik Frandsen blev genvalgt med applaus.
5. Behandling af forslag fra formandskabet.
a. Forslag til ændring af FOUAT´s vedtægter.
Til dette formål er udarbejdet et forslag til ændring af vedtægterne, som er udsendt
til kredsene. På baggrund af tilbagemelding fra kredsene gennemgik formanden de
vigtigste ændringer:
Forside: Foreningens navn foreslås ændret til Foreningen af Officerer udenfor aktiv
Tjeneste, således, at navnet ikke indikerer, at det drejer sig om medlemmer, der har
været uden alt for aktiv tjeneste.
§ 2: Formålsbestemmelsen om oplysning om historiske og aktuelle forhold er
præciseret.
Side 9 af 14

§ 4, stk. 1-5: Bestemmelsen definerer de fire forskellige medlemskategorier, som i
praksis
anvendes
i
kredsenes
arbejde.
Det
drejer
sig
om:
Almindelige
medlemmer
(tidligere
benævnt
”Standardmedlemmer”)
Juniormedlemmer
Prøvemedlemmer
Æresmedlemmer – opdeling mellem medlemmer af kongehuset og æresmedlemmer
udpeget af kredsene.
§ 6, stk. 6: Indføjet en bestemmelse, der giver formandskabet mulighed for digital
afholdelse af repræsentantskabsmøde, hvis restriktioner forhindrer normal
afholdelse.
§ 7, stk. 1: ”foreningens formand” ændres til ”landsformanden”. Det er den
betegnelse, der almindeligvis bruges.
§ 8, stk. 1: Foreningens formandskab har ønsket at udvide det nuværende
formandskab, som består af landsformanden og næstformanden til også at omfatte
forretningsføreren og redaktøren. Baggrunden er, at disse funktioner – som
formandskabet hidtil har trukket på – vil kunne yde væsentlige bidrag til at drive og
udvikle foreningens overordnede mål og virksomhed.
§ 9, stk. 1: Det slås fast, at kalenderåret er regnskabsår for både foreningen og
kredsene.
Tillæg A, stk. 2: Der er flyttet rundt på rækkefølgen af dagsordenspunkterne, således:
- Formandens beretning om det forløbne år, fulgt af fremlæggelse af regnskab til
godkendelse.
- Foreningens virke det kommende år, fulgt af vedtagelse af budget og
kontingent for det kommende år.
Tillæg B, stk. 3, nr. 1: Bestemmelsen om beretninger er udvidet med
kredsformændenes beretninger for det forløbne år.
Tillæg B, stk. 3, nr. 2.-6.: Rækkefølgen i dagsordenen er ændret.
Lars Falkenberg: Fyns Kreds er ikke glade for ordet ”Juniormedlemmer”.
Formanden anmodede repræsentantskabet om at overveje et andet ord for
juniormedlemmer.
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Formanden nævnte også, at et medlem i Københavns Kreds havde tilbudt at omskrive
vedtægterne til et mere moderne sprog. Et sådant forslag samt yderligere
ændringsforslag vil blive fremlagt en gang i fremtiden.
De fremlagte forslag til ændringer af vedtægterne blev vedtaget med applaus.
b. SWOT - analyse.
Formanden havde tidligere tilsendt kredsene resultatet af SWOT – analysen fra 2015
og bedt dem om at overveje nye punkter. Det var meget begrænset, hvad kredsene
havde meldt tilbage.
Formanden fremlagde SWOT – analysen.
STYRKER:
 Opfattes som seriøs tilrettelægger af foredragsvirksomhed.
 Kan tiltrække anerkendte forskere, politikere, civile og militære embedsmænd.
 Formidling til medlemmerne af relevant viden inden for det forsvars- og
sikkerhedspolitiske område, der gør det muligt for medlemmerne at deltage i
debatten på et oplyst grundlag.
 Udvikling af et godt kammeratskab og sammenhold i de enkelte kredse.
 Interessant og godt fungerende hjemmeside.
 Muligheder for pistolskydning.
SVAGHEDER:
 Foreningens medlemskreds er pr. definition i den ældre kategori og har derfor
løbende afgang af medlemmer, som fordrer konstant arbejde med tilgang af
nye medlemmer.
 Manglende kendskab til foreningen og dens aktiviteter i forhold til alle
relevante målgrupper.
 Foreningens geografiske spredning med 4 kredse er ujævn – specielt i Jylland
med nu kun Nordjyske Kreds tilbage.
 Foreningens aktiviteter er et bærende element i at tiltrække nye medlemmer.
Aktiviteterne i de enkelte kredse er meget forskelligartede og rummer
formentlig ikke tilstrækkeligt incitament for målgrupperne.
 Foreningens navn kan muligt afholde nogle fra at melde sig ind, hvis de ikke har
officersbaggrund.
 Indsatsen for at skaffe nye medlemmer har været uensartet og dermed ikke
tilstrækkelig.
 Vanskeligt at hverve bestyrelsesmedlemmer.
MULIGHEDER:
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 Øge kredsenes indsats på medlemshvervning.
 Personlig kontakt til cheferne for relevante enheder i den enkelte kreds’
område.
 Skriftligt materiale om foreningens og kredsens aktiviteter.
 Etablering af kontakt til relevante institutioner i den enkelte kreds’ område
med henblik på at skaffe foredragsholdere samt formidle oplysninger om
foreningens aktiviteter.
 Muligheder for samarbejde med andre tilsvarende foreninger.
 Fremstille nyt eller opdateret materiale om foreningen.
 Kort præsentationsbrochure
 Øget brug af hjemmesiden
 Brug af direct mail
 Aktivere medlemmerne personligt: ”Skaf et medlem!”
 Nytænke aktivitetsmuligheder.
TRUSLER:
 Faldende medlemstal og manglende tilgang.
 Potentielle medlemmers valg mellem konkurrerende foreninger.
 Utilstrækkelig efterfølgerplanlægning.
 Vanskeligheder med at få medlemmer til at påtage sig bestyrelsesansvar.
 Virkningen af en genindførelse af restriktioner ved ny pandemi.
Der udspandt sig en livlig drøftelse.
Deltagerne i mødet blev bedt om at overveje yderligere SWOT, således at vi om
nogle år kan gentage processen.
c. 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

Antal medlemmer

Mangler oplysninger

København

128

15

Midt- og Vestsjælland

51

0

Fyn

37

31

Nordjyske

12

12
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Erling Flebbe havde på baggrund af den tidligere 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. Erling nævnte, at man nu
havde haft kontakt til alle medlemmer, der manglede registrering. Han udtrykte håb
om, at de sidste kom med i årets løb.
d. Mulige annonceringsforslag m.h.p. hvervning af nye medlemmer.
Formanden nævnte mulighederne for eksempelvis at annoncere i HOD-bladet
sammen med andre foreninger. Årsagen til at gå sammen med andre er, at en
annonce i HOD-bladet er meget dyr.
Formanden nævnte også muligheden for sammen med andre at udarbejde brochure
til uddeling på HOD seniorseminar.
Formanden tilbød i øvrigt at orientere om FOUAT på HOD seniorseminar i Middelfart
30.-31. maj 2022.
Der udspandt sig en livlig drøftelse. Det blev bl.a. nævnt, at det måske ikke var
pengene værd at annoncere i HOD-bladet
Landsledelse vil fortsætte dette arbejde.
6. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.
Der var ikke indkommet forslag fra kredsbestyrelserne.
7. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde
Formandskabets forslag om afholdelse af næste repræsentantskabsmøde torsdag
den 27. april 2023 i Odense blev vedtaget.
8. Eventuelt
Franz Strehle: Franz orienterede om, at der 1. oktober 2022 foregår et større
musikalsk arrangement (Svend Nicolaisen) i Grenå Marina. Der vil komme busser fra
hele landet til arrangementet. Franz mente, at det kunne være en god måde at
kredsene mødtes på.
Franz vil fremsende mere om dette senere.
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Fyn: Der blev spurgt til status for ny protektor. Formanden svarede, at vi intet har
hørt, til trods for forsøg ad mange kanaler.
Fyn: Vedrørende præsentationerne: Pas på med hvid skrift på blå baggrund.
Formanden afsluttede mødet med at takke deltagerne for mange og gode forslag og
idéer.
Formanden takkede dirigenten for sikkert og veludført arbejde og Fyns Kreds for et
godt værtskab for repræsentantskabsmødet.
Erik Dreyer-Andersen
Referent
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