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Referat fra Repræsentantskabsmøde  

på KFUM Soldaterhjem, Fredericia, den 21. maj 2022  
 

Mødt:  

Leif Giebel, Helge Hoff, Henning Halkjær, Poul Hjorth, Lars Farving, Kaj Møller, Elly Due, Jens Christian Nielsen, Leif 

Pedersen, Knud Bisgaard, Ernst Kronvold, Bent Jørgensen, Finn Schjoldager.  

Afbud:  

Rene Crone, Kai Clausen, Poul Aalborg og Arne Slej  

 

1: Valg af dirigent  

Poul Hjorth, Karup, blev valgt som dirigent, som derefter erklærede forsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.  

 

2. Valg af stemmetællere  

Revisor Kaj Møller og forretningsfører Elly Due blev valgt som stemmetællere  

 

3. Landsformandens beretning til godkendelse  

Landsformanden aflagde sin beretning.  

Formanden fremhævede bl.a., at nu er vi i gang igen efter et par år med restriktioner og aflysninger.  

Der har også været kørt en Forsvarsdebat. I dette spil er formanden og foreningen politisk neutrale, men det forhindrer ikke 

medlemmerne i at deltage i debatten.  

Det er af stor betydning, at alle giver et bidrag til få gjort opmærksom på foreningen virke for at holde på medlemmerne. 

Som sagt mange bække små…  

Foreningen har ansøgt og fået tildelt en ny fane, der vil blive overbragt ved en ceremoni af Danmarks Samfundet 

Valdemarsdag i Aalborg. Bent Jørgensen har lovet at tage imod den på vegne af Landsforeningen.  

Repræsentantskabet var enige om, at den gamle fane pensioneres og overdrages til Gedhus Museet ved FSN Karup 

repræsenteret ved Poul Hjorth.  

I forbindelse med Hendes Majestæt Dronningens 50 års jubilæum, så er der forberedelser i gang til efteråret bl.a. med en 

faneborg i Hovedstaden.  

Formanden gjorde afslutningsvis opmærksom på, at han grundet mangel på timer i døgnet og for mange opgaver i 

hverdagen, havde besluttet ikke at genopstille til valget som formand for Flyvevåbnets Soldaterforening.  

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Orientering fra afdelingerne  

Skrydstrup, Leif Pedersen:  

Har været et forholdsvis stille år, men fik dog med lidt besvær gennemført årets soldaterjubilæum.  

Der skal nye aftaler på plads til næste jubilæum bl.a. med, at det bliver nemmere at få gæsterne ind på flyvestationen.  

Aalborg, Bent Jørgensen (JEN):  

Her havde man lidt bøvl med coronaen og måtte flytte datoen for jubilæet.  

Man har været nødt til at flytte skydeaktiviteterne fra den gamle bane, man har brugt i årtier og over på en anden bane 

sammen med andre brugere. Det ser ud til at det nok skal kunne fungere.  

Man har også prøvet at arrangere forskellige gode aktiviteter for medlemmerne med bl.a. at holde åben i Flyvestuen og 

bustur til Gedhus. Problemet er, at der melder sig ikke nogen til. Man forsøger igen den 7. september med at åbne 

Flyvestuen og evt. foredrag og håber, at der er flere som melder sig til.  

Karup, Henning Halkjær:  

Har afholdt generalforsamling og en fisketur.  

Der var tilmeldt rigtig mange til soldaterjubilæet og det gav en hel del problemer med at få det arrangeret og afviklet. 

Desuden har man store problemer med at få dem ind på flyvestationen. Landsformanden og bestyrelsen i Karup vil prøve at 

få arrangeret et formøde med ledelsen på flyvestationen for at få dem til at hjælpe med arrangementet med 

soldaterjubilæerne. Det er der, hvor der er flest deltagere men også den mest lukkede flyvestation.  

Værløse- Jonstrup:  

Der var ikke mødt repræsentanter op fra Værløse-Jonstrup, og der var ingen orientering derfra.  

 

5: Orientering fra udvalgene  

Jubilæumsudvalget, Arne Slej:  

Arne Slej har sendt noget statistik og en beretning. 2021 var en udfordring, idet man også havde inviteret årgangene, der 

var forhindret gennem coronatiden.  

Effektudvalget, Knud Bisgaard:  

Knud vil gerne afløses, så vi skal finde en ny effektudvalgsformand. Det arbejdes der på. Det undersøges, hvor man kan 

opbevare effekt lageret. [Efter mødet er der givet tilsagn fra Ryes kaserne i Fredericia om at de gerne vil stille de ønskede 

kvadratmeter til rådighed for foreningen. Formanden besøger kasernen på en af turene til/fra Sjælland] 

Skydeudvalget, Finn Schjoldager:  

Der var 30 skytter til Landsskydningen. Har investeret i nye skiver og opfordre alle til at få gang i skydningerne igen.  



Flyvevåbnets Soldaterforening   Foreningshåndbog 
Referater fra seneste møde i Repræsentantskabet   Afsnit 7 

Side 2 af 3  Dato 1-4-2019 

 

PR udvalget, Propel:  

Ser på pressemeddelelser fra Forsvaret om artikler. Opfordrer stadig alle til at lave artikler/indslag, da der mangler indlæg 

til Propel  

Har tilpasset sideantal efter indlægsmængden.  

Bedste kammerat: Tildelinger af Wingman i 2021 i Karup.  

 

6: Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse  

Elly gennemgik grundigt regnskabet. Kontingentet går lidt ned pga. faldende medlemstal. Det fremhæves, at forsikringen 

kun dækker medlemmer og ikke andet hjælp ved f.eks. flystævner mv.  

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget  

 

7: Behandling af kommende års budget, herunder fastsættelse af indskud og kontingent.  

Elly fremlagde budget for 2022-23.  

De gamle printer patroner afskrives. Bruges ikke mere.  

Lager af effekt beholdningen afskrives og går ud af hoved regnskabet. Det opføres som bilag  

Der afsættes ikke penge til aktiviteter ved Airshowet, da erfaringen viser, at vi ikke får nye medlemmer den vej.  

Kontingentet ændres ikke.  

Budgettet og kontingentet blev enstemmigt vedtaget.  

 

8: Deltagerkreds for hhv. Hovedbestyrelsesmøde og Repræsentantskab  

Der har været tvivl om, hvem der var delegerede til repræsentantskabsmødet og til Hovedbestyrelsen samt, hvem tegner 

foreningen udadtil.  

§20: Hvem er delegerede til Repræsentantskabsmøder?  

§22: Hvem består HB af? 

Hvem tegner bestyrelserne udadtil?  

§22: Foreningen, HB  

§11 Afdelingsbestyrelsen  

§19: Lokalafdelingsbestyrelsen  

Landsnæstformanden: Helge, har lavet forslag til at justere teksten i paragrafferne.  

 

Forslag:  

§ 20 b: Ingen ændringer af sammensætningen af de delegerede til repræsentantskabet.  

§ 22 c: Hovedbestyrelsen består af den af repræsentantskabet valgte landsformand, landsnæsteformand, 

afdelingsformændene samt de valgte ledere af de stående udvalg. Hovedbestyrelsen kan yderligere supplere sig efter behov 

og forretningsføreren deltager i dens møder.  

(her er udeladt de ekstra udpegede fra afdelingerne. HB skal være smalt sammensat men også repræsentativt for at kunne 

varetage den daglige drift)  

---  
§22 e: Nyt forslag:  

Flyvevåbnets Soldaterforening og Hovedbestyrelsen tegnes udadtil af Landsformanden, Forretningsføreren samt et 

hovedbestyrelsesmedlem.  

§11 g: Nyt forslag  

Afdelingsbestyrelsen tegnes udadtil af formanden, kassereren samt et bestyrelsesmedlem.  

§19 g: Nyt forslag  

Lokalafdelingsbestyrelsen tegnes udadtil af formanden, kassereren samt et bestyrelsesmedlem.  

Forslagene blev alle enstemmigt vedtaget og Helge sørger for opdatering af vedtægterne og Håndbogen.  

 
9: Behandling af indkomne forslag  

a. Overrækkelse af erkendtlighed til holdets bedste kammerat (Ernst)  

Ernst mener, at der er begrænset effekt ved uddelingen af ”bedste kammerat”. Man kunne vælge en ”ung” 
mand til at repræsentere foreningen ved uddelingen, så de unge mennesker bedre kan se foreningen være 
vedkommende.  
Leif Giebel: Det skal være én, der er medlem af foreningen  
Bent: Kunne være en pensioneret officer eller Senior Sergent  
Leif og Bent prøver at finde ”emner ”til næste gang. Indtil videre supplerer Leif og Ernst hinanden ved de næste 

uddelinger. 
 

b. Støtte fra S & O fonden til indkøb af erkendtligheder  

Kaj Clausen og Soldaten og Orlogsgastens Fond har støttet FSF med 25 multi tools (der uddeles til ”bedste kammerat”), 

busture til Stauning samt penge til hjemsendelsesfest for de værnepligtige.  
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Fonden vil gerne støtte aktiviteter med de menige soldater, så vi skal bare finde på noget i indeværende år, da kassen og 

fonden lukker ned ved årets udgang.  

 

10. Valg af Landsformand (på valg)  

Da Landsformanden stadigvæk er aktivt på fuld tid med at anskaffe de nye fly til Danmark og at det levner alt for lidt tid til 

foreningsarbejde, så vil han gerne afløses. Der er dog ingen, der på nuværende tidspunkt kan overtage hans post, så Leif 

Giebel indvilgede i at tage formandsposten KUN for et år mere. Repræsentantskabet pålægges at finde en afløser til næste 

repræsentantskabsmøde.  

 

11. Valg af Landsnæstformand (ikke på valg)  
 
12. Valg af Jubilæumsansvarlig (på valg)  

Arne Slej tager en periode mere, men vil så afløses til den tid.  

 
13. Valg af redaktør for PROPEL (ikke på valg)  

 

14. Valg af PR-udvalgsformand (ikke på valg)  

 

15. Valg af Skydeudvalgsformand (på valg)  

Finn Schjoldager modtog genvalg for en periode mere  

 

16. Valg af Effektudvalgsformand (ikke på valg)  

 

17. Valg af webmaster (på valg)  
Ernst Kronvold blev genvalgt  

 

18: Valg på skift af én kritisk revisor – hvert år.)  

Poul Hjort blev genvalgt som revisor.  

 

19: Valg af revisorsuppleant – hvert år.  
Erik Mikkelsen modtager genvalg  

 

20: Valg af tre-mands udvalg vedr. ”Jubilæums Trofæet”. Valget gælder for ét år  

Rene Crone, Arne Slej og Leif Giebel udgør udvalget for jubilæumstrofæet, og skal finde en ny modtager til næste år.  

 

21: Valg af arrangør af næste års ordinære repræsentantskabsmøde 

Aalborg er ansvarlig for næste års repræsentantskabsmøde. Det planlægges at afholdes i Fredericia. Datoen sættes ved 

næste Hovedbestyrelsesmøde. Aalborg stiller med en dirigent.  

 

22: Evt.  

a. Henvendelse fra Als-Sundeved vedr. medlemstal: Her har man lavet en analyse med lidt statistik over værnepligtige og 

nedgangen i medlemstal i foreningen. God analyse, som vi kan arbejde med.  

Leif Giebel: Vi skal være synlige i det små. Vi ser også, at vi er stærke, når soldaterne bliver ældre (40-50 år)  

 

b. Formøde med flyvestationerne forud for soldaterjubilæerne: Leif Giebel deltager gerne ved disse formøder for at skabe 

kontakten. Starter i Karup snarest.  

c. Rekrutteringen og godkendelse af nye udvalgsformænd: Leif Giebel og udvalgsformand mødes med kandidaten, som 

kommer med til Hovedbestyrelsesmøde og vælges dernæst på repræsentantskabsmødet.  

 

d. Afdækning af ukendte indmeldelsesdatoer/Jubilæer: Elly har sendt 750 breve ud og 29 er kommet retur med afklaringer. 

Formanden laver diplomer til de, der har haft jubilæum.  

 
Elly har modtaget 2 VIP indbydelser til Post Nord Rundt. Formanden finder nogle aftagere, evt. som præmier ved nogle 

lokale cykelarrangementer.  

Elly har modtaget vores nye mærkater til at klistre på biler mv. De delegerede fik hver et eksemplar. Resten fordeles ved 

soldaterjubilæerne, så de virker som reklamer for foreningen  

 

Dirigent Poul Hjorth 

 

Referent Helge Hoff 


