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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Landsrådets
fokusområder
Det var et givtigt formandsrådsmøde, vi havde i Haderslev.
Mange
vigtige
emner
blev berørt og behandlet,
og talen var klar fra
landsforeningernes side.
Mange udtrykte bekymring for medlemstallet.
De fleste foreninger har
dalende tilgang, og også Forsvarets hurtige udmeldinger om kontraktforhold har haft indflydelse,
især for en enkelt landsforening, hvor en række
rådighedsfolk pludselig alligevel ikke kunne få
kontrakt.
Ærgerligt at miste medlemmer på den baggrund.

Støtte til rekruttering fra HOK-chefen
Chefen for Hærens Operative Kommando havde
på et møde med præsidenten udtalt sin fulde støtte til foreningernes muligheder for at rekruttere
medlemmer blandt de værnepligtige. Man vil sikre
grundig orientering af de værnepligtige om soldaterforeningernes vigtige rolle, og dette blev bakket flot op af foreningerne.
Det er jo de få foreninger, der stadig har et regiment, der skal sikre medlemstilgangen blandt de
unge.

Store prisstigninger i cafeterierne
Noget mindre positivt var problemerne med priser
for foreningsarrangementer på kasernerne. Her
kunne Generalen ikke hjælpe så meget, og der
kom på Formandsrådsmødet mange eksempler
frem, der pegede på meget store prisstigninger
for service fra cafeteriernes side.
Flere berettede, at man måtte betale leje af lokaler og opstilling og fjernelse af stole ud over den,
syntes man, ret dyre forplejning. Generalen har

peget på, at soldaterforeningerne må søge optimale løsninger gennem lokale forhandlinger med
regimentscheferne og cafeterielederne.

Bør ikke tvinges ”ud i byen”
For Landsrådet er dette et fokusområde. Det bliver formentlig nødvendigt at søge indsamlet eksempler på de forskellige priser, så vi har noget
substantielt at arbejde med.
Trist er det imidlertid, at det generelle prisniveau
på kasernerne har fået foreninger til i stedet at gå
ud i byen.
Vi er alle klar over Forsvarets situation, men vi
finder alligevel, at soldaterforeningsbevægelsen
er så vigtig for Forsvaret, at der må kunne findes
veje frem, så foreningerne ikke tvinges til at forlade Forsvarets etablissementer af økonomiske
årsager.
Landsrådet håber meget, at vi kan finde frem til
løsninger, begge parter kan leve med, specielt de
mange problemer med arrangementer i weekenderne.

FSM må bringes i nøgleposition
Også FSM-Samrådet mellem Forsvarsbrødrene,
Marineforeningen, Flyvevåbnets Soldaterforening
og Landsrådet blev drøftet indgående.
Der var stor opbakning til, at Landsrådet skal
fortsætte bestræbelserne på at få FSM udviklet til
den nøgleposition, vi mener konstruktionen bør
være.
Det er fortsat Landsrådets vision, at soldaterforeningsbevægelsen bliver sammentømret i treværnsregi, på tilsvarende måde som Forsvaret er
det. Ja måske endog som en fireværnsorganisation. Men her må vi sige, at vi taler fremtidsvisioner af en vis længde.
På formandsrådets møde var der også fuld opbakning til De Blå Baretters planer om stor fokus
på 50 års jubilæet for den første danske indsættelse i fredsbevarende operationer i FN regi, nemlig i Gaza.
Mange andre emner blev behandlet. Det er mit
indtryk, at Landsrådet er kommet godt i vej med
den vedtagne handleplan 2005/2006.
Vi er på rette vej.
Tak for opbakningen.
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50-års dagen for den første
FN-fredsbevarende styrke

Nyhedsbrevet

Vedetten udsendes af

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen
Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 30 tilsluttede landsforeninger med
40.800 medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren.
Landsrådets adresse:
Rigensgade 9, porten th.
1316 København K
Nyhedsbrevets redaktion og administration:
Solagervej 4
4653 Karise
tlf. 56 78 85 14 - 20 24 86 33
dsl.vedetten@mail.dk
www.soldater.dk
Redaktør: Knud Ole Bennekou
Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere,
medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse,
nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte
ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post.
Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets
administration.
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker
ikke nødvendigvis Landsrådets holdning.
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.
Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet
er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet.

På mødet i Formandsrådet lørdag 1. oktober i
Haderslev fremlagde landsformanden for De Blå
Baretter, Bjarne Hesselberg, et foreløbigt projekt til markering af 50-års dagen for opstilling
og udsendelse af den første danske FNfredsbevarende styrke.
Den 7. november 1956 oprettedes det første
danske FN-kommando på Bülows Kaserne i
Fredericia, og den første indrykning foregik i
Port Said og senere i Gaza i marts 1957.
Det er hensigten at gøre 2006 til året, hvor
vores internationale engagement og den fremragende indsats, vore veteraner har ydet, sættes i fokus.
Dette skal ske ved en række arrangementer i
løbet af året, afsluttende med en stor parade
den 7. november 2006 i Fredericia, støttet af
offentligheden, Forsvaret og ikke mindst soldaterforeningerne – bl.a. med fremmøde af faner.
Generelt bør den 7. november 2006 gøres til en
officiel mindedag, der markeres overalt i Danmark.
Det ligger i oplægget, at en flot markering af
jubilæumsdagen vil være et positivt element i
befolkningens forståelse for betydningen af
Danmarks internationale engagement – og således have en positiv indvirkning på forsvarsviljen.
Landsrådet vil selvsagt aktivt støtte op om forberedelse og afvikling, og initiativet er allerede
berørt i FSM-regi og vil blive taget op i Folk &
Forsvar.
Her i Vedetten vil vi følge op på initiativet.

Landsforeningernes blade
til Landsrådet
Landsrådet anmoder om, at landsforeningernes
medlems- og/eller tjenestestedsblade, der sendes til Landsrådet, adresseres til
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Rigensgade 9, porten th.
1316 København K
Anmodningen omfatter primært de blade, der
hidtil er sendt til Landsrådets tidligere adresse i
Kastellet.
Vi skal samtidig anmode om, at de landsforeninger, der ikke hidtil har indsendt et eksemplar af
bladet til Landsrådet, nu foranlediger bladet
sendt til ovennævnte adresse til arkivering.

NYT FRA
SKYDEUDVALGET
Landsskydningen på 200 meter er nu afsluttet, og resultaterne i Landsrådet foreligger.
9 landsforeninger stillede hold, og 50 skytter
deltog.
Bedste hold stillede Dronningens Livregiments Soldaterforening. De fik 725 point
med Poul Nørgaard som bedste skytte med
149/9 point.
Bedste enkeltresultat: Henning Lausten, Garderforeningen i Randers, med 150/9 point.
Resultatlisten fra Forsvarsbrødrene foreligger endnu
ikke. Det samlede resultat af konkurrenceskydningen vil derfor først foreligge til nyhedsbrevet til
december.
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Aktivitetsoversigt
November:

6. november
11. november
24. november
30. november

De Danske Garderforeninger
Soldaterforeninger landet over
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Prinsens Livregiments Soldaterforening

Årgangsparade på Rosenborg Eksercerplads
Våbenstilstandsdagen
Præsidiemøde i Odense
Markering af regimentets fødselsdag i Viborg

Danske Livregiments Soldaterforening

Markering af regimentets fødselsdag i Kastellet

Danske Soldaterforeningers Landsraad

FSM-lederkontaktmøde i Fredericia

Danske Soldaterforeningers Landsraad

Præsidiemøde, mødested ej fastlagt

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Danske Soldaterforeningers Landsraad

Fondsstyrelsesmøde, S & O Fond i København
FSM-lederkontaktmøde i Korsør

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Danske Soldaterforeningers Landsraad

Præsidiemøde i Skive
Landsrådsmøde på Skive Kaserne

December:
7. december

2006
Januar:
12. januar

Februar:
3. februar

Marts:

6. marts
16. marts

April:

21. april
22. april

Husk den aktuelt opdaterede aktivitetsoversigt på Landsrådets hjemmeside: www.soldater.dk

Er soldaterforeningernes relationer
til Forsvarets etablissementer i fare?
I september måned havde Landsrådets præsident et kontakt- og orienteringmøde med Chefen for HOK, hvor en række emner i relationen mellem Hæren og soldaterforeningerne blev berørt, og hvor præsidenten fik lejlighed til at orientere general Kiærskou om status i Hærens soldaterforeninger – ikke mindst relateret til den hastige udmøntning af
strukturprocessen i Forsvaret.
Sådanne møder kan ikke prioriteres højt nok. Hæren skal føle opbakningen fra soldaterforeningerne. Og Hæren skal
på den anden side også skabe rum for soldaterforeningernes virke.
Benyttelsen af Forsvarets lokaler
På mødet fremdrog præsidenten temaet om soldaterforeningernes muligheder for at benytte Forsvarets lokaler og
andre faciliteter på kasernerne, herunder fornøden indkvartering under arrangementer, - og også relateret til de soldaterforeninger, der er ”regimentløse”.
I præsidentens initiativ lå en ængstelse for, at etableringen af en centraliseret etablissementsforvaltning lokalt ville
kunne ændre den hidtidige praksis.
Chefen for HOK mente dog ikke, at udviklingen ville skabe problemer på området for soldaterforeningerne, og han
lovede i øvrigt, at han på næste chefmøde ville berøre emnet over for garnisonskommandanterne. Han henstillede, at
man lokalt tager problemstillingen op til forhandling med den lokale garnisonskommandant, der er udstyret med afgørelseskompetence i sådanne sager.
Der opleves voldsomme prisstigninger
På Formandsrådets møde på Haderslev Kaserne lørdag 1. oktober fremdrog flere landsformænd imidlertid, at processen i Forsvaret i alvorlig grad i praksis synes at indvirke negativt på soldaterforeningernes muligheder for lokalelån, og
herunder benyttelse af Forsvarets cafeterier.
Der blev fremført synspunkter om, at Forsvarets cafeterier i stigende omfang svigter soldaterforeninger, - bl.a. ved en
prispolitik, der forekommer sammenlignelig med, hvad tilsvarende ydelser koster ”ude i byen”. I et konkret tilfælde
var cafeterieydelsen over ét år på 2 identiske arrangementer steget med 70 %, og det er selvsagt ikke holdbart.
Denne udvikling forekommer truende for soldaterforeningerne. Gamle soldater vil besøge kasernerne, når der indkaldes til arrangementer. Det forekommer endog at være en forudsætning for medlemskabet og samhørigheden.
Det er en mærkesag for Landsrådet, at landsforeningerne har et ”rimeligt fodfæste” i Forsvarets etablissementer. Hvis
Forsvaret ønsker, at vi skal være ”Hæren bag Hæren” må man skabe mulighederne for os.
Landsrådets præsident vil tage de fornødne kontakter til Hærens Operative Kommando om disse problemstillinger.
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Mandag 10. oktober 2005 afvikledes i Korsør ordinært lederkontaktmøde i FSM – Danske Forsvarsbroderselskaber, Soldater- og Marineforeningers Samråd.
Som det fremgik af Vedetten i oktober var der i
dagsordenen indlagt nogle vigtige ”hjørnestene” –
bl.a. et forberedende oplæg fra Landsrådet til en
ny opbygning af FSM-konstruktionen med en opstramning af formålsparagraf og opgavegrundlag.
I Landsrådets præsidium har vi meget længe haft
opfattelsen af, at FSM ikke i tiden formår at ”slå
igennem” som et samlet talerør fra soldaterforeningsbevægelsen udadtil, og ikke mindst i relation til Forsvarets ledelse.
Faktisk kan der stort set ikke – hvis man bortser
fra kontakt- og orienteringsmulighederne – påvises ét eneste arbejdsresultat af Samrådets mangeårige virksomhed.
Godt og konstruktivt møde
Det er så meget mere glædeligt, at mødet fik et
godt og konstruktivt forløb – og med en god debat. Forsvarsbrødrenes formand havde desværre
meldt afbud, men Samrådets øvrige deltagere
anvendte nogle timer på, dels at vurdere status
for FSM, dels at debattere behovet for, at soldaterforeningsbevægelsen i de 3 værn langt mere
effektivt bør koordinere opfattelse og synspunkter. I disse år omstrukturerer Forsvaret i en takt
som ikke tidligere set. Og det nytter da ikke, at vi
i soldaterforeningsbevægelsen bruger tiden på at
”kigge bagud”, for det dør vi af.
Koordinerende ledelse
På mødet slog Landsrådets præsident, Bjarne G.
Bagge, fast, at FSM som konstruktion er meget
vigtig og et nødvendigt omdrejningspunkt for
soldaterforeningsbevægelsen. Men det er samtidig
holdningen, at vi langt mere effektivt bør ”samle”
de 3 værns soldaterforeninger i et koordinerende
lederskab, og at koordinerende ledelse med den
rigtige formålsparagraf i ryggen bør være nøgleordet – uden i øvrigt at beskære det enkelte
værns soldaterforening nogen intern beslutningskompetence overhovedet.
Heri ligger også – ledelsesmæssigt – en direkte
tråd til nuværende og fremtidige regionale samvirker, og ikke mindst soldaterforeningernes rolle i
Folk & Forsvar.
FSM-lederne besluttede, at der nu udarbejdes et
1.udkast som oplæg til en helt ny ”FSMorganisation”, indtil videre benævnt Soldaterforeningsbevægelsens koordinerende ledergruppe.
På denne baggrund er der aftalt nyt FSM-møde
allerede torsdag 12. januar 2006.

HÆDERSBEVISNINGER
i Landsrådet

DSL FORTJENSTTEGN i SØLV
3. september 2005

Gert Bøjer Jensen
Militærpolitiforeningen
14. september 2005

Mogens Krogh
De Danske Garderforeninger

DSL FORTJENSTTEGN i BRONZE
30. september 2005

Helge Vagn Thomsen
Militærpolitiforeningen

*
Hjertelig tillykke med en velfortjent hæder!

Prinsen’s i nyt bladsamarbejde
Med udgangen af juli 2005 lukkede Prinsens
Livregiment af på Skive Kaserne, og regimentets fane blev eskorteret til Holstebro og overdraget til Jydske Dragonregiment. En markant
og vemodig dag for dette stolte regiment.
På Skive Kaserne indgik Prinsens Livregiments
Soldaterforening i tjenestestedsbladet ”Prinsens og Pioneren”. Dette fortræffelige blad er
nu fortid.
Soldaterforeningen har efter udvalgsarbejde
om mulighederne nu valgt at koble sig på
tjenestestedsbladet for Jydske Dragonregiment – DRAGONEN, foreløbig for 2006.
Dette blad udkommer 6 gange årligt.
Med i dette bladsamarbejde indgår også Fodfolkspionerernes Soldaterforening.

(Et opdateret FSM-diagram er vedhæftet dette nyhedsbrev).
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