
       Danske Soldaterforeningers Landsraad 

Nyhedsbrevet Vedetten
                                                                                               -  et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen ... 

 
 

Nr. 4 – 2009                             April  
 

Landsrådsmøde 2009 
 

afvikles lørdag 25. april 2009 kl. 10.00 på Ryes Kaserne i Fredericia (Auditorium ØST).  
Landsrådsmødet indledes med en flagparade kl. 09.30. 
  
Landsrådsmødets gæstetaler er Forsvarschefen, admiral Tim Sloth Jørgensen, kl. 15.30. 
 
Materiale er udsendt til landsforeningerne – og kan i øvrigt downloades fra soldater.dk  
 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Registrering af fremmødte stemmeberettigede landsforeninger 

4. Præsidiets beretning 

5. Beretning om Dybbøl Mølle 

6. Beretning om Soldatens og Orlogsgastens Fond 

7. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

8. Budgetfremlæggelse / kontingent for 2010   

9. Indkomne forslag 
Præsidiet fremlægger til godkendelse 
1. Vision 
2. Handleplan for 2009-2010 

10. Valg 

a. Valg af vicepræsident for 2 år.  Preben Sloht Nielsen modtager ikke genvalg 
b. Valg af landsrådssekretær for 2 år.  Ole Bennekou modtager genvalg 
c. Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion Midtjylland for 2 år.  

Sven-Erik Bolt Magnussen modtager genvalg 
d. Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, 

for 2 år. Leif Christensen modtager ikke genvalg 
e. Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion København og Bornholm for 2 

år.  Svend Knudsen modtager genvalg 
f. Efter indstilling valg af 3 suppleanter for 2 år – ad punkterne c-d-e (Poul Erik Schroll, Søren 

Peter Rostrøm og Ricky Muxoll)  
g. Valg af 2 repræsentanter til Dybbøl Mølles bestyrelse. Bjarne G. Bagge og Knud Hansen mod-

tager begge genvalg 
h. Valg af repræsentant til Soldatens og Orlogsgastens Fond. Ole Bennekou modtager genvalg 

 (Valgene ad pkt. c-d-e-f sker efter indstilling fra de DSL-tilknyttede soldaterforeninger i de 3 berørte områder).  

11. Valg af revision 
12. Landsrådsmødet 2010 – forslag: 16.-18. april 2010 

13. Eventuelt 

14. Landsrådsmødets afslutning 
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32. Nordiske Soldater‐ og Marineforenings Stævne 
 

Marinbasen i Karlskrona 
torsdag 11. juni – søndag 14. juni 2009 

 
 

Det 32. Nordiske Stævne 2009 afvikles i Karlskrona af Sveri-
ges Militära Kamratföreningars Riksförbund. 
Tema: ”Gränslös kamratskap”.  
 
Det danske kontingent sammensættes med 60 deltagere fra 
landsforeningerne i Landsrådet og grupper fra Marineforenin-
gen og Flyvevåbnets Soldaterforening. 
 
Stævnematerialet er udsendt til landsforeningerne. 
 

Stævneprogram: 
 
Torsdag 11. juni 2009 – KARLSKRONAS DAG 
05.30 Afgang fra Vordingborg Kaserne 
06.30 Afgang fra P-pladsen foran Ringsted Banegård 
08.00 Afgang fra Kastellets indkørsel på Esplanaden 
10.30 Ankomst til Marinbasen i Karlskrona - indkvartering 
11.00 Frokost 
12.30 Åbningsceremoni 
13.30 Feltgudstjeneste i Amiralitetskyrkan 
14.00 March til Stortorvet 
14.30 Karlskrona Kommunes velkomst 
14.45 March til Stumholmen 
15.00-16.00 Karlskrona Kommunes modtagelse 
16.00-17.00 Besøg i Marinemuseet 
17.30 Transport til indkvarteringsområdet 
18.00-19.00 Aftenspisning på Kasern Trolle 
19.00-23.00 Kammeratligt samvær i Sjöofficersmässen  
 
Fredag 12. juni 2009 – FÖRSVARSMAKTENS DAG 
06.30-07.30 Morgenforplejning 
08.00 Flaghejsning 
08.15 Bustransport til Blekinge flygflottilj F 17 
09.00-12.00 Demonstration af Gripen-systemet og helikopterkvadron / flyveopvisning 
12.00 Feltfrokost 
13.30-14.15 Bustransport til Marinbasen 
14.15-15.15 Garnisonschefens modtagelse 
15.15-16.30 Besøg ved 1. Ubådsflotille 
16.30-18.00 Besøg ved 3. Sjöstridsflotille 
18.00-19.00 Aftenspisning på Trolle Kasern 
19.00-23.00 Kammeratligt samvær i Sjöofficersmässen 
 
Lørdag 13. juni 2009 – VÄRLDSARVETS DAG 
06.30-07.30 Morgenforplejning 
08.00 Flaghejsning 
08.30-12.00 Transport til Kungsholmsfortet 
 Studiebesøg – Opvisninger af Hjemmeværnsforbundet 
12.00 Frokost 
13.30-14.30 Kransenedlægning til søs 
14.30-15.30 Landshøvdingens modtagelse 
15.30-18.00 Disponibel tid – forberedelse m.v. 
18.00-19.00 Underholdning – opvisninger ved Repslagarbanan på Lindholmen 
19.00-21.30 Festmiddag 
21.30-23.00 Kammeratligt samvær  i Sjöofficersmässen 
22.30 Tattoo 
 
Søndag 14. juni 2009 – PÅ ÅTERSEENDETS DAG 
06.30-07.30 Morgenforplejning 
08.00 Flaghejsning 
08.15-09.00 Pakning – oprydning i indkvarteringsområdet 
09.00 Afmarch fra Karlskrona 
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Nyheder iøvrigt 
 
National flagdag 

 
Partierne bag det nugældende forsvarsforlig blev den 31. marts enige om, at Dannebrog 
skal til tops til ære for udsendte danske soldater hvert år den 5. septemb
Den formelle afgørelse ventes senere. 

er. 

 
 
Opstillingsmøde til præsidiet for Fyn, Syd- og Sønderjylland 
Torsdag 19. marts var alle lokalforeningsformænd på Fyn og i Syd- og Sønderjylland indkaldt til opstil-
lingsmøde på Haderslev Kaserne om områdets præsidiemedlem og dennes suppleant. 
 
Præsidiemedlem Leif Christensen startede med at skitsere aftenens forløb og fortalte herefter, at han 
desværre ikke kunne genopstille på grund af alder. Leif ville dog gerne inden vi gik over til det egentlige 
valg takke alle for den gode opbakning, han havde oplevet i årene som områdets præsidiemedlem.  
Særligt ville han fremhæve det gode samarbejde, der havde været om diverse hverveaktiviteter og den 
velvillighed han altid havde mødt, når han var kommet forbi for at overrække hæderstegn fra Landsrå-
det. 
 
Karl Petersen, lokalforeningsformand for Militærpolitiforeningen Sønderjylland, blev opstillet uden mod-
kandidat som områdets præsidiemedlem. 
Jens Simonsen, formand for De Blå Baretter Sydøstjylland, blev opstillet ligeledes uden modkandidat som 
områdets suppleant for præsidiemedlemmet. 
 
Da de formelle valghandlinger var overstået, gav Leif Christensen ordet til Landsformanden for Militærpo-
litiforeningen, Carl Bratved, der gav en orientering om status for det store projekt, der er startet i Lands-
rådet regi med at oprette veteranhjem. 
Efter overordnet at have skitseret ideen bag veteranhjemmene, blev de tilstedeværende lokalforenings-
formænd gjort bekendt med, at deres område – Trekantsområdet – var udset til at være et af de 3 første 
steder, hvor man planlægger oprettelsen af et veteranhjem.  
Orienteringen medførte en god og konstruktiv debat om de pligter og de muligheder, dette vil medføre. 
Alle var positive stemt for ideen. 
 
Efter lidt smørrebrød sluttede aftenen med, at alle besigtigede udvidelsen af de lokaler Forsvarssamvirket 
for Haderslev og Kolding-området råder over, nu udstyret med de fine gamle møbler, der er kommet 
tilbage til Haderslev Kaserne fra Skive.                Carl Bratved 
 
 
Opstillingsmøder til præsidiet 
På dagsordenen til det kommende landsrådsmøde (se forsiden) er der i år valg af præsidiemedlemmer i 3 
lokalområder. 
I Fyn, Syd- og Sønderjylland er der sket opstilling som ovenfor beskrevet. 
 
I område København+Bornholm er præsidiemedlem Svend Knudsen, De Danske Pionerforeninger, og 
suppleant Ricky Muxoll, Danske Livregiments Soldaterforening, begge genopstillet. 
 
I område Midtjylland er præsidiemedlem Sven-Erik Bolt Magnussen, Hærens Konstabel og Korporalfore-
ning, genopstillet, og Ingerlise Klaris, De Blå Baretter, er nyopstillet som suppleant. 
 
 

Aktivitetsoversigt 
Tjek aktiviteterne på www.soldater.dk  ‐ og på landsforeningernes egne hjemmesider 

  
19.04.09 Militærpolitiforeningen i Danmark – Repræsentantskabsmøde på Dannevirke i Odense 

25.04.09 Danske Soldaterforeningers Landsraad - Landsrådsmøde 2009 på Ryes Kaserne  

02.05.09 Fynske Livregiments Soldaterforening – Jubilarstævne på Odense Kaserne 

02.05.09 Intendanturforeningen - Årgangsgensyn – jubilarstævne på Kastellet 

16.05.09 De Blå Baretter – Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 

16.05.09 Folk & Forsvar - Forsvarspolitik Konference og Repræsentantskabsmøde på Christiansborg 

23.05.09 De Danske Pionerforeninger – Sendemandsmøde Kursuscenter Christianslyst i Süderbrarup  

 

  
 

 Danske Soldaterforeningers Landsraad      Nyhedsbrevet Vedetten Side 3 af 9 sider 
 

http://www.soldater.dk/


Hædersbevisninger i Landsrådet 
 

Tillykke! 
 

 
 

 
Fortjensttegn i sølv 
Karsten Bendix, Luftværns-Artilleriforeningen, den 15. marts 2009 
Niels Peder Beck Jensen, Luftværns-Artilleriforeningen, den 21. marts 2009 
Jørn Christian Jessen, Luftværns-Artilleriforeningen, den 21. marts 2009 
 
Fortjensttegn i bronze 
John Bauer, Danske Gardehusarforeninger, den 20. marts 2009 
Jørgen Juul Wielandt, Danske Gardehusarforeninger, den 20. marts 2009 
 

 
Nyhed fra Landsrådets skatmester 

 
Er du blevet tildelt Landsrådets Fortjensttegn i bronze eller sølv eller Landsrådets æresmedalje, eller har 
du modtaget mindemedaljen for deltagelse i Den Danske Brigade/Kommando i Tyskland 1947 -1958, kan 
du nu supplerende købe en miniaturemedalje. 
 

For Fortjensttegn og Æresmedaljen skal du sende bestillingen til  
 

Preben Sloht Nielsen, Frilandsvej 15,7800 Skive, - sloht@tiscali.dk 
 
gerne via mail, til tjek af, at du tidligere har modtaget hædersbevisningen. Landsrådet kontakter efterføl-
gende Jydsk Emblem Fabrik A/S, der effektuerer din ordre hurtigst muligt. Denne procedure er nødvendig 
for at sikre, at kun de berettigede kan købe miniaturen. 
 

Ved mindemedaljen sender du bestillingen til  
 

Erik Ellemose Sørensen, Kildevangs Allé 1B, 8260 Viby J – ellemose@mail.tele.dk. 
 
Priserne er som følger: 
 

Æresmedalje i guld  kr. 250,-  
Fortjensttegn i sølv  kr. 200,- 
Fortjensttegn i bronze  kr. 200,- 
Mindemedaljen Tyskland  kr. 160,- 

 
alle incl. moms, men excl. forsendelse. 
 
Vi håber initiativet vil blive vel modtaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad. Landsrådets protektor er Hendes Majestæt Dronningen. 
Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 27 tilsluttede landsforeninger med 35.000 medlemmer inden for soldaterfor-
eningsbevægelsen i Hæren. 
Nyhedsbrevet lægges ved hvert månedsskifte ud på Landsrådets hjemmeside soldater.dk og udsendes derudover i enkelte eksemplarer i trykt udgave. 
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. 
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. 
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. 
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Nyhedsbrev         April 2009 
 

Forsvarskommissionen har afsluttet sit arbejde 
___________________________________________________________________________ 
 
Regeringen nedsatte i januar 2008 ”Forsvarskommissionen af 2008”. Kommissionen skulle frem til 2009 
bidrage til at forberede en politisk aftale om Forsvarets udvikling efter 2009 og frem til 2025. 
Forsvarskommissionens formand blev forhenværende forsvarsminister Hans Hækkerup (S). 
Hans Hækkerup har haft en unik baggrund for at varetage sin formandsfunktion. Han var medlem af For-
svarsudvalget i årene 1985-1993, heraf udvalgets formand 1991-1993, og han var forsvarsminister i 
årene 1993-2000. 
Hans Hækkerup har således et ganske indgående kendskab til Forsvaret. 
 
Nyhedsbrevet bringer her Hans Hækkerups forord til Forsvarskommissionens beretning, der blev offent-
liggjort torsdag 26. marts 2009. 
Forsvarskommissionens beretning (også i resuméudgave) er lagt ud på folkogforsvar.dk 
 
Dansk forsvar har gennemgået en dramatisk omstilling. Hvor næsten hele vægten tidligere lå på forsva-
ret af dansk territorium, er internationale opgaver nu dimensionerende for store dele af dansk forsvar, og 
det har givet Danmark mulighed for at føre en aktivistisk udenrigspolitik i de tyve år, der er gået siden 

Murens fald i 1989. 
Samtidig har terrorangrebene på World Trade Center i New York og Penta-
gon i Washington DC den 11. september 2001 ført til, at der er langt større 
fokus på indsatsen mod terrorisme, ekstremisme og spredning af masse-
ødelæggelsesvåben. 

ligt. 

 
Som følge heraf har karakteren af den internationale indsats ændret sig – 
fra Cypern over Bosnien og Kosovo til Irak og Afghanistan. 
Det har slidt på dansk forsvar – både materielmæssigt og personelmæssigt. 
Forsvaret har tæret på reserverne og står i dag med et stort efterslæb på 
ammunitionslagre og uddannelsesmateriel. 
 
Det burde være en selvfølge, at de soldater, der sendes til Afghanistan, 
bliver uddannet på det materiel, de skal bruge dernede, men sådan er det 
ikke. Der er derfor behov for at hæve materielanskaffelsesniveauet på læn-
gere sigt, hvis vi skal beskytte de soldater, vi sender ud, så godt som mu-

Forsvaret vil ultimo 2009 have ca. 2.300 ubesatte stillinger. 
 
Når det overhovedet har kunnet lade sig gøre at få økonomien til at hænge sammen indtil nu, skyldes det 
netop, at den sparede lønsum har kunnet bruges til at dække hullet – men den går jo ikke i længden. 
Belastningen på de soldater, der bliver tilbage i forsvaret, bliver bare endnu større. 
 
Det er derfor afgørende at stoppe denne udvikling ved at søge at fastholde nøglepersonel og samtidig 
uddanne flere, bl.a. ved at forøge indtaget på officersuddannelserne. 
Men det tager ti år at uddanne en ny kaptajn, og specialisterne tager det også tid at oplære. Og det er 
typisk disse aldersgrupper, som er småbørnsforældre. 
Det er derfor vigtigt, at der ses på fordelingen af de samlede tillægsmidler mellem de udsendte medar-
bejdergrupper, samtidig med at der øremærkes et beløb på 14 mio. kr. til et nyt tillæg, som kan støtte 
udsendt personel med forsøgerforpligtelser. 
 
Penge er selvfølgelig ikke alt, og forsvaret har da også en lang række andre initiativer i gang for at give 
personellet en bedre hverdag. 
Når manglerne på materiel- og personelområdet skal rettes op, bliver der ikke megen plads til nye aktivi-
teter, men på to områder foreslår Forsvarskommissionen, at der oprettes nye kapaciteter. 
Det ene område er Computer Network Operations, som bl.a. skal sikre forsvarets it-systemer mod et 
angreb i cyberspace. Det andet er kapacitetsopbygning – spændende fra f.eks. at bistå de østafrikanske 
lande med at opbygge en fredsbevarende enhed, der kan sættes ind, når tingene er ved at gå galt andre 
steder i Afrika, til at uddanne en enhed af de afghanske regeringsstyrker til på sigt at overtage nogle af 
de opgaver, vi løser i dag. 
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Det har også været vigtigt at sikre, at vi ikke oplever en gentagelse af det, der skete i denne forligsperio-
de, hvor forsvarets kasse blev tømt i forbindelse med internationale operationer. 
Derfor finder Forsvarskommissionen, at alle nettomerudgifter relateret til forsvarets internationale enga-
gement, herunder udgifter relateret til tab og afskrivninger med videre, bør synliggøres i forbindelse med 
opgørelsen af de nettomerudgifter, der som udgangspunkt inddækkes via § 35. 
Alle disse forslag koster penge, hvor skal de komme fra? 
Det er klart, at enten skal de findes ved at nedlægge eksisterende kapaciteter i forsvaret – og her har 
Forsvarskommissionen peget på en række muligheder – eller ved at forsvarsrammen forhøjes. 
Men det er ikke Forsvarskommissionens opgave at træffe dette valg, den endelige prioritering af ressour-
cerne må foretages i forbindelse med indgåelse af et nyt forsvarsforlig. 
 
Jeg har haft det privilegium at være medlem af de tre seneste forsvarskommissioner. I 1988 var jeg ny 
forsvarsordfører for Socialdemokratiet, i 1997 var jeg forsvarsminister, og denne gang har jeg været 
formand. 
En forsvarskommission har sin egen dynamik, den bringer folk med vidt forskellig baggrund sammen: 
Politikere, eksperter, forsvarets ledelse og embedsmænd fra de relevante ministerier, og der udvikles et 
fælles videngrundlag og personlige relationer, som gør det nemmere bagefter at finde fælles løsninger på 
vanskelige spørgsmål. 
 
Efter min mening er det mest bemærkelsesværdige ved denne Forsvarskommission den brede enighed, 
der har præget arbejdet. Der er godt nok et enkelt parti, Enhedslisten, der har skrevet sin egen mindre-
talsudtalelse – men sidste gang var der seks mindretalsudtalelser.  
Kun et parti, Dansk Folkeparti, har taget forbehold vedrørende det forsvarspolitiske samarbejde i EU. Og 
selv om to partier principielt er imod værnepligten, og et parti foreslår Hjemmeværnet overført til det 
civile beredskab, er der tale om den bredeste tilslutning til hovedlinjerne i dansk forsvars- og sikkerheds-
politik i de sidste 150 år. 
 
Lad mig til slut takke forsvarsministeren, Søren Gade, fordi han har givet mig denne enestående chance 
for at aflægge et ”genbesøg” hos dansk forsvar.  

 
NATO fylder 60 år 
___________________________________________________________________________ 
Af major Bent Sørensen 
 
NATO fylder godt i medierne 
i disse dage, men denne 
klumme skal ikke bidrage til 
gætterierne omkring besæt-
telse af generalsekretærpo-
sten, hvor spændende det 
end må være! 
 
Næh, det er 60 årsdagen, 
det skal handle om i en slags 
fødselsdagstale til den vitale 
organisation. 
Meget er sket i verden siden den danske underskrift på traktaten den 4. april 1949 i Washington. Dan-
mark var med blandt de første 12 medlemsstater og er stadig med sammen med nu 25 andre nationer. 
 
Gennem disse år er der sket store ændringer på det sikkerhedspolitiske verdenskort, men NATO har for-
mået at tage nye udfordringer op for at beskytte borgerne i medlemslandende mod trusler udefra. 

 
Når det har kunnet lade sig gøre, ligger det i selve grundlaget, nemlig den såkald-
te musketered: ”En for alle – alle for en!” hvor fredelige folk rykker sammen og 
støtter hinanden, når der opstår pres udefra. Atlantsammenslutningens jubilæ-
umsbog i anledning af 50 året i 1999 er på forsiden prydet med et smukt billede 
af en lille pindsvinefamilie, som hygger sig, men vender piggene udad. Indfældet i 
billede er et kors over den sidste østtysker, der blev dræbt af sine egne, da han 
ville flygte til vesten. Det kan man da kalde symbolik. 
 
NATO har selvfølgelig været underkastet forskellige vejrlig, men er kommet igen-
nem netop på grund af symbolikken. Vort eget land har da også bidraget til dra-
matikken i vor såkaldte fodnotetid, hvor kredse af den danske befolkning tog af-
stand fra de grundliggende principper, men vi har da også vundet hæder i den 
nyeste tid takket være vore dygtige og tapre soldater. 
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NATO har da også problemer i dag i forbindelse med den vigtige indsats i Afghanistan, hvor visse lande, 
bl.a. Danmark, tager den hårde tørn på den fjerne kampplads, mens andre er tilbageholdende med at 
levere tropper til de hårde opgaver. Forhåbentlig vil det kommende topmøde rette noget op på det. 
 
Jeg kommer i denne forbindelse til at tænke tilbage på Det Deliske Forbund, som eksisterede i det græsk 
– ægæiske område fra 477 til 404 f. kr. og også er kendt under navnet Det Attiske Søforbund. Det var en 
offensiv og defensiv alliance mod perserne, som lignede NATO meget med de samme grundlæggende 
idealer om solidaritet og med op mod 350 øer og bystater som medlemmer. De skulle stille skibe og sol-
dater til rådighed for det fælles forsvar eller yde en  afløsningssum til den fælles kasse. Athen var den 
førende magt, som satte sig på kassen og misbrugte systemet til udvikling af et athensk imperium. 
 
Det interessante, som NATO kunne lære af, ville være, at de NATO medlemmer, som ikke yder det for-
ventede, bør kunne klare frisag (i hvert fald delvist) ved at betale en afløsningssum til en fælles NATO 
fond, som i fællesskab kunne anvendes til støtte for de egentlige krigsførende eller f. eks. til civil genop-
bygning. 
 
Det bør kunne gennemføres på demokratisk vis uden at tage Athenske metoder i brug. 
 
 

Aktiviteter i Folk & Forsvar 
___________________________________________________________________________ 
 
2. april 2009
Folk & Forsvars medlemsorganisation Jyske Brigaders Venner arrangerer i samarbejde med bl.a. Folk & Forsvars lokal-
afdeling i Syd- og Sønderjylland debatmøde om Afghanistan i Slesvigske Musikhus på Haderslev Kaserne. 
Brigadegeneral Peter Bartram og en række andre med relation til indsatsen i Afghanistan informerer om Danmarks 
militære indsats. Mødet er offentligt og indledes kl. 19.00. 
 
4. maj 2009
Folk & Forsvar i Sydsjælland og Lolland-Falster arrangerer 4. maj-mindehøjtidelighed for allierede flyvere på Svinø 
Kirkegård kl. 19.30. Arrangementet indledes med gudstjeneste.  
De musikalske indslag gives af "Clan Rose Pibes and Drums of Denmark" samt trompetere fra Gardehusarregimentet. 
Kl. ca. 21.00 serverer Svinø Menighedsråd kaffe/the i Svinø Forsamlingshus. 
 
Folk & Forsvar i Midt- og Vestsjælland arrangerer mindehøjtidelighed kl. 19.00 ved Reersø Kirke. Der afvikles min-
degudstjeneste samt kransenedlægning på berørte grave. Mindetale ved Lars Skytte, Forsvarsbrødrene. 
 
6. maj 2009
Folk & Forsvar i Nordjylland inviterer i samarbejde med De Blå Baretter til foredragsaften kl. 19.00 i Auditorium 
UMAK på Hvorup Kaserne. Oberst Christian M. Schmidt vil berette om sit virke i Irak i 2008. 
Forinden arrangeres kl. 16.30 (møde ved Hovedvagten) en rundtur med guide Palle Strandgaard, der bl.a. fremviser 
det nybyggede garageanlæg, kondicenteret m.v. 
Kl. 17.30 arrangeres spisning i kasernens kantine. Tilmelding hertil er nødvendig til Paul Knudsen (98 38 23 79) eller 
Verner Nielsen (98 15 77 51). 
 
16. maj 2009
Folk & Forsvar arrangerer forsvars- og sikkerhedspolitisk konference i Landstingssalen på Christiansborg kl. 
10.00. Konferencens tema er ikke endeligt fastlagt – men vil tage udgangspunkt i Forsvarets fremtid. 
Efter konferencen afvikles repræsentantskabsmøde 2009. 
 
 

Velkommen hjem – og tak for indsatsen … 
Efter drøftelse med Dragonregimentet tog 
bestyrelsen for Folk & Forsvars lokalafdeling
Midt- og Vestjylland i begyndelsen af febru-
ar initiativ til at invitere områdets soldaterfor-
eninger til at stille med faner ved Dragonregi-
mentets hjemkomstparade for soldaterne fra 
Afghanistan den 26. februar 2009. 

 i 

r-

 
Mange soldaterforeninger og andre forsvars-
positive organisationer i området fulgte opfo
dringen.  
 
På paradedagen vajede en snes flotte for-
eningsfaner i blæsten. 
 
Ved to indgange til Holstebros Musikteater, 
hvor kommunen afholdt et velkommen-hjem 
arrangement, var der faneparade sidst på 
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formiddagen, hvor alle de hjemvendte soldater 
passerede forb
 
Efter frokost var der hjemkomstparade 
på Dragonkasernen. Også her blev fanerne luftet, 
og en frisk vind gjorde synet rigtig flot. 

i.  

 
Et storslået syn, rost af glædeligt overraske-
de hjemvendte soldater og deres pårørende. 
 
 
Foto: Henning Madsen 

 
 
 
Repræsentantskabsmøde 2009 
___________________________________________________________________________ 
 
Folk & Forsvar afvikler sit repræsentantskabsmøde 2009 lørdag 16. maj i Landstingssalen på Christians-
borg med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i 2008 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2008 til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

• Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring (vedrører status for medlemmer via 

medlemsorganisationerne) 

• Bestyrelsen fremlægger godkendelsesnotat (justering i afgrænsning af et lokalområde) 

5. Bestyrelsen fremlægger til godkendelse 

a. handleplan   

b. budget og  

c. forslag til kontingent for 2010 

6. Valg af bestyrelse (særskilt notat) 

7. Valg af 2 suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Fastsættelse af repræsentantskabsmødet 2010 

10. Eventuelt 

 
Fra omverdenen 
___________________________________________________________________________ 
 

Støttekoncert –  
Støt de danske soldater i Afghanistan samt deres pårørende! 

 
Støttekoncert tirsdag 26. maj 2009 kl. 20.00  
i Teatersalen på ASGÅRD SKOLE i Køge 
Arrangeret af Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn i samarbej-
de med Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde og musicalsangsolister. 
Billetter købes på www.BILLETnet.dk  - kr. 125,00 + gebyr. 
 
Danske soldater – herunder nu også hjemmeværnsfolk – deltager i den 
internationale indsats i Afghanistan. Alle de udsendte soldater fortjener 
respekt og opbakning for deres indsats. 
En del af de danske soldater pådrager sig såvel fysiske som psykiske 
skader under indsatsen. Nogle har deltaget med livet som indsats. Det 
er også svære tider for de pårørende. 
 
Koncertens overskud går ubeskåret til STSOP. 
 
Foreningen "STSOP" har til formål at skabe og opretholde det økonomiske grundlag for "Danske Soldaters og Pårøren-
des Støttefond" (DSPF). Fonden skal yde økonomisk støtte til pårørende til dræbte soldater og militært personel, samt 
til soldater som er kommet til skade i tjenesten. 
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DIMS rapport om piratpatrulje 
Dansk Institut for Militære Studier udgav midt i marts en ny rapport – denne gang  
Piratpatrulje Afrikas Horn om pirateriet ud for Somalia. 
 
Rapporten er skrevet af forsker ved DIMS, Lars Bangert Struwe. 
Rapportens primære anbefaling er, at der etableres en ny regionalt baseret maritim  
enhed – Greater Horn of Africa Sea Patrol. Denne skal bekæmpe pirater, foretage  
fiskeriinspektion og søredningstjeneste i det stærkt trafikerede og pirathærgede  
område ved Afrikas Horn. 
 
Rapporten er lagt ud på folkogforsvar.dk i pdf-udgave.  
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Presseklip: 
 
Forsvarsministeren besøgte ABSALON 
Forsvarsminister Søren Gade besøgte den 12.-13. marts støtteskibet ABSALON ud for Afrikas østkyst for 
med egne øjne at se, hvorledes skibet opererer i den meget omtalte aktion, og han var glad for at se 
skibet i funktion. 
- Det giver et godt indtryk af, hvordan det virker, sagde ministeren, der overværede en demonstration 
af, hvordan en indsættelse over for mistænkelige skibe foretages. 
 
Danske soldater i øvelse i Norge 
Øvelse ”Cold Responce”, der afvikledes fra 18.-25. marts i Nordnorge, havde medvirken af 550 danske 
soldater.  
Øvelsen afvikles hvert år omkring Narvik, Lofoten og Tromsø, og i alt deltager 7.000 soldater.  
Deltagerne i år var meget bredt funderet – bl.a. medvirkede US Air Force og specialstyrker fra Spanien. 
Soldaterne fra den danske hær fik forud for øvelsen mulighed for at indøve en uddannelse i ophold og 
overlevelse under vinterlige forhold. 
Fra Flyvevåbnet deltog 6 Fennec-helikoptere og 50 mand i støttefunktioner, der bl.a. trænede i ”white 
out” – starter og landinger i sne, som bliver hvirvlet op omkring helikopteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
udsender ved hvert månedsskifte sit elektroniske nyhedsbrev med informationer, referater, synspunkter m.v. 
Nyhedsbrevet sendes eksternt til forsvarspolitiske ordførere, udvalgsmedlemmer, relevante ministerier, Forsvaret, 
kontaktgrupper og pressen m.fl., og internt til vore medlemsorganisationer, individuelle medlemmer, abonnenter m.fl. 
 
Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & 
Forsvars officielle holdninger og synspunkter. 
 
Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær          Redaktionen afsluttet 31.03.2009 
 Claus Arboe-Rasmussen, informationschef 
 Bent Sørensen, konsulent 
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