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Danske Soldaterforeningers Landsraad 

Skriftlig beretning  

Landsrådsmødet 22. april 2017 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indledning 

Det er mig en glæde for første gang at kunne aflægge beretning til Landsrådet på landsrådsmøde 

2017. 

Foreningsåret 2016 har været forholdsvis stille. Der har således ikke været gennemført Nordisk 

Stævne, men blot truffet forberedelser til næste Nordisk Stævne i Halmstad i Sverige i juni 2017.  
 

Man må konstatere, at der i 2016 har været tale om en fortsat tilbagegang i medlemstallet hos langt 

hovedparten af de tilsluttede landsforeninger. Denne tilbagegang har stået på i mange år, men har 

heldigvis ikke ødelagt eller lammet den engagerede virkelyst i vore landsforeninger. Det er også 

værd at fremhæve den store indsats, som vore landsforeninger udøver i forhold til vore veteraner. 

 

Landsrådets ledelse   

På Landsrådsmødet i Holstebro 16. april 2016 blev såvel Præsident som Landsrådssekretær og 

Landsrådskasserer udskiftet. Dette har ved flere lejligheder og i flere enkeltsager vist sig 

uhensigtsmæssigt. Kontinuiteten har således været udfordret. Alle tre er dog blevet mødt af og med 

hjælpsomhed fra den øvrige del af Præsidiet og fra de tilsluttede landsforeninger. En fremtidig plan 

for rokader på nøgleperson-posterne bør dog tilsikre en bedre kontinuitet i vor organisation. 
 

Dybbøl Mølle er en af vore store mærkesager. I 2015 indtrådte oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen 

som ny repræsentant for Landsrådet i Dybbøl Mølles bestyrelse. Vort andet bestyrelsesmedlem, 

Knud Hansen, har meddelt, at han ønsker at holde op efter mange års Virke. Jeg vil gerne ved denne 

lejlighed takke Knud Hansen for den store og trofaste indsats, han har ydet for dette for vor Hær så 

afgørende sted. Præsidiet indstiller oberst (pens.) Keller Nielsen, formand for Slesvigske 

Fodregiments Soldaterforening, som afløser for Knud Hansen.   

 

DSM ledergruppe har udpeget Susanne Bager (tidligere CH/TGR) som ny repræsentant for DSM i            

ny bestyrelse for Fonden Danske Veteranhjem (FDV). Herudover er DSM repræsenteret ved K.E. 

Nielsen fra Forsvarsbrødrene og Præsident for DSM. Udpegningen af Susanne Bager måtte 

nødvendigvis ske allerede i december 2016, idet en helt ny FDV organisation og bestyrelse skulle 

være klar pr. 1. januar 2017 (og har allerede holdt sine første møder). Derfor måtte Præsidenten for 

DSL, på baggrund af Præsidenten for DSM anmodning, udpege en repræsentant fra DSL til FDV 

bestyrelse allerede december 2016.    

 

Det er glædeligt og betryggende, at så vigtige udskiftninger forløber i god ro og orden. 
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Medlemsstatus   

Antallet af tilsluttede landsforeninger er i 2016 uændret 24.  

Landsrådet gik ind i 2016 med 31.861 medlemmer i de 24 landsforeninger. Ved årets slutning var 

tallet faldet beskedent til 31.346. Et fald på 1,6%. Faldet i 2015 var på under 1 % mod faldene i 2014 

på 3½ % og 2013 på 4 %.   

Landsforeningerne oplever stort set alle større eller mindre tilbagegang. Det er selvsagt ikke 

opløftende, at vore gamle landsforeninger mister medlemmer, uanset denne udvikling har fundet 

sted gennem mange år. I vore ”regimentsløse” landsforeninger er medlemmernes 

gennemsnitsalder høj og frafaldet stort. 

 

Økonomi  

Landsrådets økonomi er fortsat sund og fremadskuende, og vi kom ud af 2016 med et pænt økono-

misk resultat.  

 

Regnskabet for Nordisk Stævne i Ålborg i 2015 er nu endelig afsluttet med et overskud på 12.929 kr. 

Bogført med et overskud på 24.429 kr. i 2015 regnskabet, og en udgift på 11.500 kr. som udgiftsføres 

i 2016 regnskabet (aftale om nedsættelse af prisen på gaveflasker). DSL vil ikke forfølge sagen om 

manglende bidrag sergentmessen på Aalborg Kaserner, idet denne aftale var mundtlig og indgået 

mellem tidligere DSL Præsident og en repræsentant for sergentmessen.  

 

Formandsrådet og præsidiet   

Der skal lyde en stor tak til såvel Formandsrådet som til Præsidiet for den støtte og hjælpsomhed, 

jeg er blevet mødt med siden min tiltrædelse i Holstebro i april 2016.  På vegne af ny 

Landsrådssekretær og ny Landsrådskasserer skal jeg også takke den hjælp og støtte, som disse er 

blevet til del. Uden den var det ikke forløbet helt så smertefrit.  

 

Drøftelse af de betingelser og forhold, hvorunder de enkelte soldaterforeninger kan benytte landets 

kaserner, har atter i 2016 været på dagsordenen.  
 

Samarbejdet i DSM og med Forsvaret 

Samarbejdet med de øvrige involverede i DSM (Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd) 
er forløbet acceptabelt. Der pågår fortsat drøftelser i DSM-regi, der sigter lidt højere end blot 
anvendelsen af DSM-logoet også på tilsluttede organisationers brevpapir.  
  

Samarbejdet med Forsvaret er nødlidende på de øverste niveauer. Således har Forsvarsministeren 
ikke haft indkaldt til noget kontaktmøde med soldaterbevægelsen (DSM) i 2016 på trods af 
opfordringer. Forsvarschefen indkaldte DSM ledergruppe til møde 17. august 2016, men 
orienterede alene om en række aktuelle sager og udfordringer. Der var ikke tale om nogen form for 
oplæg fra Forsvarschefen til et målrettet samarbejde med soldaterbevægelsen og strategiske 
samarbejdsmuligheder omkring eks. forsvarsviljen, næste Forsvarsforlig eller værnepligtens 
fremtid. Jeg håber og tror imidlertid, at de landsforeninger, der stadig har et regiment at ”hælde 
deres hoved til”, har et godt samarbejde med deres regiment, ligesom jeg også håber og tror, at de 
foreninger, der holder til på en kaserne, har et frugtbart samarbejde med kasernens militære chef. 
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Det er mig en gåde, hvorfor Forsvaret, og for vores vedkommende måske specielt Hæren, ikke i 
større udstrækning forstår at udnytte en frivillig organisation på næsten 32.000 medlemmer, hvis 
fornemste opgave kunne være at støtte op om Hæren.   
 
 

Nordisk Stævne  

Nordisk Stævne udgør højdepunktet i mange soldaterforeningers virke og dagligdag. Samværet 

under Nordiske Stævner, såvel med danske som øvrige nordiske soldaterkammerater, ser rigtig 

mange frem til. Vi skal have Nordisk Stævne igen i Danmark i 2023. Og vi skal i 2021 i Finland 

orientere om, hvor i Danmark vi vil holde stævnet i 2013. Rigtig mange af os ved, hvilket kæmpe 

arbejde der ligger bag et sådant arrangement. Derfor har Præsidiet også taget hul på overvejelserne 

og på et helt uforpligtende grundlag identificeret de muligheder for Nordisk Stævne, som vi ser i 

2023 : Skive Kaserne eller Garderkasernen i Høvelte i Nordsjælland.     

 

Dybbøl Mølle   

En beretning fra vore to Dybbøl-bestyrelsesmedlemmer udsendes i materialet til Landsrådsmødet. 
 
Soldatens- og Orlogsgastens Fond    
En beretning fra vor repræsentant i bestyrelsen vil blive udsendt i materialet til Landsrådsmødet. 
 
Skydning   

DSL-landsskydningen på 15 meter havde i 2016 deltagelse af 8 skydehold med 43 skytter, en lille 

stigning på 1 hold og 2 skytter.  

Landsskydningen på 200 meter havde derimod kun deltagelse af 1 hold med i alt 7 skytter, en 

nedgang på 6 skytter!   

Det er altså 4 skytter færre end forrige år, så det går klart den forkerte vej.   

Landsrådets Skydeudvalg overvejer i øjeblikket, om en ændring til skydning på 50 meter vil kunne 

øge interessen for konkurrencen. Udvalget afventer landsrådet stillingtagen til en eventuel 

omlægning inden sommerferien. Ellers må det anbefales udelukkende at koncentrere sig om 15 

meter skydningen.  

Vore landsforeninger opfordres til at arbejde for at fremme skydningen og gerne gøre det til en 

tilbagevendende ”festdag” hvert år at deltage i Landsrådets pokalskydning.  

Vandreplakette og præmier til 2016-vinderne vil blive tildelt på landsrådsmødet i Slagelse.   

 

Enkeltsager 

Jeg indskrænker mig til i denne skriftlige beretning kun at gennemgå 2 enkeltsager. På 

Landsrådsmødet vil jeg mundtligt tage en række andre enkeltsager sager op, som jeg mener bør 

have interesse. 

 

Den første enkeltsag er bladtilskudssagen. Præsidiet ændrede på sit ordinære møde i Odense 13. 

juni 2016 fordelingsnøglen efter et oplæg fra Landsrådskassereren, idet denne fandt den hidtidige 

fordelingsnøgle både uklar og uretfærdig. Dette afstedkom en del utilfredshed, såvel på tryk pr. mail 

som telefonisk på kryds og tværs. På Formandsrådsmødet i Antvorskov 27. september 2016 

fortsatte drøftelserne og nu med stærkt engagerede indlæg. Det var en klar holdning under dette 

møde, at man mente, at Præsidiet burde have rejst en sådan sag i et større forum, således at 

behandlingen nåede længere ud og dybere ned. Præsidiet besluttede efterfølgende at udarbejde 



4 
 

en skriftlig analyse, der redegør for og klarificerer parametre og sammenhænge omkring 

bladtilskuddene samt lægger op til stillingtagen til en fremtidig fordelingsnøgle. Denne blev 

udarbejdet af præsidiemedlem Uffe Uhler på baggrund af Landsrådskassererens notat og øvrige 

akter i sagen. Uden for denne beretning (datomæssigt uden for kalenderåret 2016) kan det 

yderligere oplyses, at sagen atter blev drøftet på Formandsrådsmødet i Odense 6. februar 2017, 

hvor man enedes om at nedsætte en underarbejdsgruppe. En sådan underarbejdsgruppe holdt 

møde 9. marts 2017 i Viborg. På den baggrund tilsendtes Præsidenten et nyt forslag. Der 

gennemførtes yderligere et møde i Fredericia 10. april 2017 mellem førnævnte underarbejdsgruppe 

og dele af Præsidiet. Der vedhæftes et nyt forslag til fordelingsnøgle for bladtilskuddet.   

Den anden enkeltsag, jeg skal nævne i denne skriftlige beretning, er spørgsmålet om de 

”regimentsløse” soldaterforeninger og disses fremtid og den generelle medlemstilbagegang. Jeg 

berørte emnet på Formandsrådsmødet i Antvorskov 27. september og lovede der at udarbejde et 

papir, der kan bruges som baggrundstapet for en drøftelse af DSL fremtid. Ligeledes uden for denne 

beretning (datomæssigt uden for kalenderåret 2016) kan det yderligere oplyses, at sagen atter blev 

drøftet på Formandsrådsmødet i Odense 6. februar 2017, hvor man havde en udbytterig og 

inspirerende meningsudveksling, der fører frem til, at jeg opdaterer papiret som inspirationskilde til 

fortsatte drøftelser på Landsrådsmødet 22. april 2017 på Antvorskov Kaserne. Papirets eksistens 

kan måske udvikle sig til at udgøre DSL ”indre dynamo” og således komme til at udgøre en form for 

styringsredskab, der måske på sigt afløser hidtil anvendte styringsredskaber.  Det vil i så fald nok 

kræve vedtægtsændringer.  

  

AFSLUTNING 

Afslutningsvis vil jeg takke alle landsforeningerne for jeres engagerede indsats i foreningsåret 2016.    

 

Jeg skal også og endnu engang dybt beklage den måde, bladtilskudssagen af mig er håndteret på. 

Jeg og præsidiet har i hele processen været enige om målet. Men ansvaret for håndteringen er alene 

mit. Jeg burde have vidst, at bladtilskud i DSL-regi er et minefelt, som en ny besætning ikke skal 

starte med. At ny fordelingsnøgle ikke var tænkt som et kup, men som en driftsmæssig beslutning, 

har fortonet sig. Jeg ser derfor med fortrøstning frem til, at fordelingen af tips- og lotto-midler 

afgøres i fuld åbenhed.    
  

Jeg er glad for og stolt over, at vi er en organisation, der dels forstår at værne om traditioner og 

historie, og samtidig en organisation, der har forstået at leve op til den udvikling, der er sket i det 

danske samfund og ikke mindst i Forsvaret. 

 

 
Flemming Rytter 

Præsident 
 

 

 


