
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 

Hermed indkaldes til 
 

FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2021 KL. 10:00 I ODENSE 

Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup)   

Foreløbig dagsorden: 

Valg af dirigent. Formandskabet foreslår major Ove Møller Kristensen. 

1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år. 
a. Kredsformændenes beretning fra kredsene (max 5. min. pr. kreds). 
b. Webredaktøren orienterer om hjemmesiden. 

2. Foreningens virke i det kommende år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (2019 og 2020). 
4. Fremlæggelse af forslag til budget for 2021 og 2022 til orientering. 

Fastsættelse af bidrag til foreningen. 
5. Valg af: 

a. Revisor. (Major Ove Møller Kristensen er villig til genvalg). 
b. En revisorsuppleant. 

6. Behandling af forslag fra formandskabet. 
a. Forslag til ændring af FOUAT’s vedtægter. 
b. Funktionsbeskrivelser og efterfølgerplanlægning for Formandskab, 

kredsformænd og andre med betroede hverv. 
c. Etablering af regelgrundlag for FOUAT’s fremtidige pistolskydninger, 

samt nedsættelse af arbejdsgruppe til løsning af dette. 
d. Omtale af medlemmers runde tal i MEDDELELSER. 
e. Status for FOUAT´s medlemskartotek samt oplæg ved Erling Flebbe om 

indsats for indsamling af manglende medlemsoplysninger. 
f. Medlemssituationen, herunder hvervning. 

7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 
a. Kontostruktur i FOUAT. 

8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.  
Formandskabet foreslår onsdag den 27. april 2022 samme sted. 

9. Eventuelt. 
 



Forslag fra kredsbestyrelserne til dagsordenens pkt. 7. skal være FOUAT´s 
forretningsfører (Erik Dreyer-Andersen e-mail: dreyer-andersen@webspeed.dk) i 
hænde senest mandag den 15. september 2021. Kredsbestyrelserne sender samlet 
tilmelding af deltagere til Erik Dreyer-Andersen senest onsdag den 15. september 
2021. Navn, grad og funktion bedes oplyst af hensyn til udarbejdelse af navneskilte. 
Transport foregår ved egen foranstaltning og for egen regning. Der forsøges 
arrangeret transport fra/til Odense Banegård, hvis der er behov. Dette bedes oplyst 
ifm. med tilmelding. 

Landskassen betaler forplejning til landsformand, redaktøren, dirigenten, FOUAT´s 
forretningsfører, FOUAT’s webredaktør, to repræsentanter fra hver kreds samt 
yderligere fire personer fra Fyns Kreds, som bistår med afvikling af arrangementet.  
Betaling for forplejning af yderligere deltagere vil blive opkrævet. 

 
 


