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Referat
Landsrådets præsident, Christian Arildsen, bød velkommen og fanen førtes ind i mødesalen.
Præsidenten oplæste tekst i telegram afsendt til Hendes Majestæt Dronningen – samt svar herpå.
Præsidenten forelagde dagsordenen, som blev godkendt uden bemærkninger.
1. Valg af dirigent
Peder Korshøj, Prinsens Livregiments Soldaterforening, blev valgt.
2. Valg af stemmetællere
På præsidiets indstilling blev Flemming Brøndberg, De Danske Pionerforeninger samt Søren Thomassen, De Danske Garderforeninger, valgt.
3. Registrering af fremmødte stemmeberettigede landsforeninger
Landsrådssekretær, Fl. Martinussen, De Danske Garderforeninger, foretog navneopråb af de tilstedeværende foreninger og kunne konstatere, at 15 foreninger med i alt 113 stemmer ud af 169 mulige
stemmer var repræsenteret på landsrådsmødet.
EKSTERNT INDLÆG V/GENERALMAJOR MICHAEL A. LOLLESGAARD, CH HKO
Generalen holdt et godt foredrag om hvordan han ser hæren frem mod 2023. Der var en lang række
spørgsmål fra tilhørerne; spørgsmål som alle blev besvaret beredvilligt af foredragsholderen. Generalens powerpoint vedhæftes referatet.
Ved indlæggets afslutning overrakte generalen Forsvarets Medalje for særlig fortjenstfuld indsats til
Carl Bratved – afgående vicepræsident. Tildelingen blev fulgt af stående applaus fra tilhørerne.
4. Præsidiets beretning
Indledning
Præsidenten indledte den mundtlige beretning med at henvise til den udsendte skriftlige beretning.
Den skriftlige beretning blev samtidigt gennemgået på storskærm. Beretningen blev ledsaget af yderligere kommentarer om hvad der er sket (og arbejdet med) i DSL siden da.
Der havde alene været afholdt et enkelt præsidiemøde; dog også et møde dagen før landsrådsmødet.
Referat fra det afholdte møde var udsendt tidligere, og gårsdagens mødes emner er indarbejdet i
nærværende.
Medlemstallet er igen vigende, men dette skyldes jo også tilbagegangen i de enkelte landsforeninger.
Med et vigende medlemstal, så påvirkes landsrådets økonomi også. Vi holder p.t. skindet på næsen,
men med nye medlemmer i præsidiet, med adresser udenfor København, så er omkostningerne til
møder i f. eks. DSM og F&S også steget.
Corona-situationen har også gjort et indhug i økonomien. Ved planlægningen af årets landsrådsmøde
var én pris gældende. Da vi endelig kunne afholde det, så var omkostningerne steget p.g.a. at vi ikke
kunne få de samme ydelser m.v. som lovet.
Videre orienterede præsidenten om at den ansøgende forening, Blood of Heroes Danmark (BOHD),
havde trukket deres ansøgning om optagelse i DSL. Af samme årsag fremgik deres ansøgning ikke af
den endelige dagsorden.
Der blev endvidere orienteret om møder i DSM og F&S; tilladelse til at bære baret ved møder i soldaterforeningsregi. Fra salen blev forespurgt om hvilket baretmærke der skal bruges. Her er det holdningen, at der kan bruges det mærke, der var på baretten ved hjemsendelse = det enkelte regimentsmærke.
Omtalte igen i år de lokale samvirker og opfordrede alle til at samarbejde med disse, ligesom det
fastslået, at bladtilskuddet er udfaset. Vi håber, der vil kunne opnås tilskud til såkaldte enkeltprojekter.
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Igen i år opfordres alle landsforeninger til at indberette så mange aktiviteter som overhovedet muligt
til Landsrådets webmaster. Vi får et aktivitetstilskud hvert år fra Kulturministeriet. Men viser vi ingen
aktiviteter, så risikerer vi at tilskuddet falder – eller helt udgår. Vi er afhængige af dette tilskud.
Præsidiets beretning blev herefter godkendt.
5. Beretning om Dybbøl Mølle
Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd. Keller Nielsen supplerede mundtligt om at man i
2020 forhåbentligt får overskud. Beretningen blev godkendt uden debat.
6. Beretning om Soldatens og Orlogsgastens Fond
Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd – og blev godkendt uden debat. Dog blev der orienteret om at der var givet tilladelse fra myndighederne til at opløse fonden. Midlerne vil blive delt mellem Marineforeningen, Flyvevåbnets Soldaterforeninger og DSL. DSL vil, som største organisation,
modtage mest – og brugen af midlerne debatteres p.t. i præsidiet.
7. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Landsrådskassereren, Arne Lorentzen, aflagde regnskabet (plus fondene) for 2019 og kommenterede
diverse udgiftsposter. Fremsatte spørgsmål blev alle besvaret.
Kurt Moesgaard, Prinsens Livregiment forespurgte om hvad DSL’s formue reelt skal bruges til! – f.
eks. kontingentfrihed eller andet. Mente herudover ikke at DSL skal bruge penge til Nordisk Stævne
fremover.
Søren Thomassen, intern revisor, orienterede om sin gennemgang af regnskaberne og kunne kun anbefale godkendelse heraf – hvilket også skete.
8. Indkomne forslag
-

Forslag fra Danske Gardehusarforeninger om at der ikke kan optages medlemmer i form af en organisation / forening som er tilsluttet eller naturligt hører under medlemmer, der er optaget i
DSL. Den fulde ordlyd af forslaget var vedlagt materialet til landsrådsmødet

-

Forslag fra Danske Gardehusarforeninger om vedtagelse af tilkendegivelse om at DSL støtter arbejdet til fordel for danske veteraner. Forslaget var vedlagt materialet til landsrådsmødet.
I.H. Sørensen, DGH motiverede de stillede forslag – forslag som var enstemmigt vedtaget i DGH’s
ledelse. Meddelte samtidigt at han syntes DSL skal stå ved de vedtægter, som vi fik endeligt vedtaget i 2018. Efter hans opfattelse er Danmarks Veteraner( DV) det rette forum for BoHD.
Birger Kjer Hansen indledte sit indlæg med at meddele at DVanske Veteraner vil undlade at
stemme. Men stillede så også spørgsmålet om DV skal være med i DSL. DV har 23 lokalforeninger landet over.
I.H. Sørensen anførte en soldat veteran er (har været) en værnepligtig soldat– og som følge heraf må DV være det rette sted. Han medgav, at DSL støtter veteranarbejdet og derfor kunne
trække ”pind 2” markeret med gul farve.
Kurt Moesgaard meddelte at det stillede forslag jo allerede er håndteret i vedtægterne.
Det tilbageværende forslag ønskedes dog sat til afstemning, og resultatet blev
62 stemmer for forslaget
2 hverken for eller mod
47 stemmer imod forslaget.
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9. Budgetfremlæggelse / kontingent for 2021:
Landsrådskassereren fremlagde forslaget til DSL’s budget for 2021 – derunder kontingentet. Både
budget og kontingent, kr. 3,00 pr. medlem blev vedtaget. Det blev igen pointeret at en stigning i løbet af
de kommende par år ikke kan udelukkes. Vi er presset på økonomien af flere årsager. Bl. a. medlemsnedgang + stigende priser for brug af forsvarets etablissementer. Det blev endvidere vedtaget at hensættelse til regionsrepræsentanterne overføres til egenkapitalen. Endelig debatteredes ændringer i hensættelser til f.eks. nordisk stævne m.v.
10.

Valg:
•

Valg af præsident for 2 år. Oberst Christian Arildsen, De Danske Pionerforeninger var indstillet
af et enigt præsidium. Christian Arildsen blev genvalgt med akklamation.

•

Valg af vicepræsident for 1 år. Et enigt præsidium indstillede Henrik Gattrup, De Danske Garderforeninger (og hidtidigt regionsrepræsentant for område Sydjylland / Fyn) som Ny vicepræsident. Henrik Gattrup blev valgt med akklamation

•

Valg af landsrådskasserer for 2 år. Arne Lorentzen, Intendanturforeningen modtager genvalg.
Ved akklamation blev Arne Lorentzen genvalgt for 2 år.

•

Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Område NORDJYLLAND. Nuværende præsidiemedlem, Uffe Uhler, Dronningens Livregiments Soldaterforening genvalgt. Som suppleant blev
Gert B. Jensen Militærpolitiforeningen, genvalgt

•

I Område MIDTJYLLAND havde Flemming Christensen, Dragonforeningen for Holstebro og Omegn meddelt at han ikke kunne tiltræde som repræsentant – men var villig til at være suppleant. I stedet var den nuværende suppleant, Torben Nørskov indtrådt som regionsrepræsentant.

•

Da præsidiemedlem for Område FYN, SYD- OG SØNDERJYLLAND Henrik Gattrup blev valgt til
vicepræsidentfor 2 år, er Henning Terndrup, Gardehusarforeningen, tiltrådt som ny regionsrepræsentant – foreløbig for 1 år.

•

Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Område Sjælland 2 år. Området indstiller Per Skou
Hansen, Telegrafregimentets Soldaterforening, som regionsrepræsentant samt Helmuth Hansen, Pionerforeningen i Danmark som suppleant. Begge blev valgt.

• Valg af repræsentant til Soldatens og Orlogsgastens Fond. Arne Lorentzen, Intendanturforeningen. Blev valgt med akklamation
11.

Valg af revision
På valg er: Registreret revisor Michael Wienberg, partner i Dansk Revision, Charlottenlund,
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Genvalgt.
Søren Thomassen, De Danske Garderforeninger. Genvalgt.
Ulrik Baunsgård, De Danske Garderforeninger, suppleant. Genvalgt

12.

Næste landsrådsmøde.
Fastlægges senere p.g.a. usikkerhed om pladsforhold – arbejdsdatoer 23. – 25. april 2021

13.

Eventuelt
Under eventuelt blev der foretaget uddeling af præmier for skydning – resultater kan ses på
hjemmesiden.
Afgående vicepræsident blev tildelt Landsrådets æresplatte.
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Det oplystes at ny webmaster er Jan Kim Jørgensen.
14.

Landsrådsmødets afslutning
Dirigenten kunne konstatere at dagsorden var udtømt og gav ordet til præsidenten der takkede
Peder Korshøj for en god og myndig ledelse af Landsrådsmødet.

Mødet sluttede kl. 1530.

Skriftlig beretning
Indledning
Dette er min første beretning, siden jeg overtog præsidentskabet den 6. april 2019. Det har
været en stor fornøjelse og en stejl indlæringskurve, især i perioden efter min pensionering
med udgangen af august 2019. I skrivende stund er Danmark lukket ned pga. corona virus. Vi
er samtidig inde i en sæson med faneborge, fejringer og kransenedlæggelser, der lige nu byder på aflysning efter aflysning. Det kan også få indflydelse på gennemførelse af landsrådsmødet den 25. april 2020. Vi vil melde ud så hurtigt som muligt, hvis vi vælger at flytte/aflyse
mødet.
Min målsætning for arbejdet som præsident har været:
1. At skabe de bedste rammer for landsforeningernes udvikling af medlemstal,
2. At være mere synlig på den politiske scene,
3. At arbejde for bedre vilkår for veteraner og deres familier.
Perioden har budt på visit hos forsvarsminister Trine Bramsen, lykønskningskur hos Hendes
Majestæt Dronningen, Nordisk Stævne, diverse DSM møder, DSL præsidiemøder, et enkelt
formandsmøde, møder i Folk & Sikkerheds bestyrelse, konferencer, møder i Veterancentrets
arbejdsgrupper til evaluering af veteranindsatsen, flagdage, kransenedlæggelser og faneborge.
Landsrådet.
Præsidiet har holdt fire møder i perioden, heraf et ekstraordinært. Præsidiet er blevet enige om
at fordele centrale funktioner til præsidiemedlemmerne, uagtet at de fleste præsidiemedlemmer repræsenterer regioner. Det drejer sig bl.a. om hædersbevisninger, hjemmesiden, salg af
effekter, arkivet mv.
Formandsmøder.
Vi har afholdt et formandsmøde i januar 2020, der ganske vist lige netop ligger udenfor denne
beretnings periode. Formandsmødet var dog nyttigt derhen, at emner, der krævede en dybere
diskussion, kunne drøftes her, forud for landsrådsmødet. Mødet gav også mulighed for at høre
en status fra landsforeningerne, så bestyrelse og præsidium kunne være orienteret herom.
Medlemsstatus.
Antallet af tilsluttede landsforeninger var i 2019 uændret 24. Desværre kan der konstateres en
tilbagegang i det samlede antal medlemmer fra 29.789 til 28.766. I alt 1.023 færre medlemmer. Nogle få foreninger oplever fremgang: Sjællandske Livregiment, HKKF, Danmarks Veteraner, The Danish Soldiers Club of Northern California og Slesvigske Fodregiments Soldaterforening. Resten har i større eller mindre grad oplevet tilbagegang. Det er naturligvis ikke glædeligt. I langt de fleste tilfælde er det afgang til Ryes brigade, mere end der er tale om udmeldelser. Derfor er det vigtigt for foreningerne og for DSL, at der optages nye og gerne yngre medlemmer.
Kort før nytår modtog DSL en anmodning fra soldaterforeningen Blood of Heroes om optagelse
i DSL. Foreningen tæller ca. 60 medlemmer.
Økonomi.
DSL resultatopgørelse for 2019 viser et overskud på næsten 17.000 kr. Forventningerne til
resultatet for 2020, er for nuværende, at vi vil landet et mindre underskud.
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Kapitalforholdene er tilfredsstillende. Egenkapitalen udgår 261.000 kr. og vil blive styrket med
76.000 kr. fra ophævelsen af hensættelsen til Nordisk Stævne.
Samarbejdet med Forsvaret.
I anledning af Trine Bramsens tiltrædelse som forsvarsminister havde jeg lejlighed til et kaffemøde med hende, departementschefen og afdelingschef Kasper Høgh-Jensen. Her præsenterede jeg organisationen og vores udfordringer og havde en meningsudveksling om DSL’s mulige rolle i evalueringen af veteranindsatsen. Det førte til, at DSL blev inviteret til en række af
de workshops, som Veterancenteret iværksatte for at afdække området. Det fører sandsynligvis til en justering af veteranindsatsen, der bliver præsenteret 5. september 2020.
I DSM regi har vi haft et møde med Forsvarschefen, general Bjørn Bisserup. Ved dette møde
havde vi lejlighed til bl.a. at drøfte støtte i form af transport i forbindelse med bl.a. faneborge,
samt eventuel genoptagelse af regimentsblade, som et godt kommunikationsmiddel om forsvarets og regimenternes forhold.
Nordisk Stævne.
Der blev afholdt Nordisk Stævne i Elverum i Norge i juni 2019. Desværre havde jeg ikke lejlighed til at deltage. Godt 30 medlemmer fra DSL deltog i stævnet, selvom der var afsat plads til
60 medlemmer. Arrangementet var veltilrettelagt og præsidiet har gjort sig nogle erfaringer
omkring bl.a. transport via Sverige.
I 2021 gennemføres Nordisk Stævne i Finland, hvor flytransport er den eneste reelle transportmulighed, hvilket sikkert vil sætte nogle begrænsninger for landsforeningernes deltagelse
pga. økonomi.
Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd.
Samarbejdet mellem Danske Soldaterforeningers Landsraad(DSL), De Danske Forsvarsbroderselskaber(DFB), Danmarks Marineforening(DMF) og Flyvevåbnets Soldater Foreninger(FSF).
Samlet er der ca. 47350 medlemmer. Præsident og vicepræsident/DSL deltager i møderne i
fællesrådet, der gennemføres ca. 4 gange om året.
Formandskabet for fællesrådet varetages af kommandørkaptajn Steen Engstrøm, der sidder de
næste 3 år. Steen er formand for Marineforeningen og fortsat ansat i Søværnet. Marineforeningen stiller ligeledes sekretær.
DFB fik i efteråret 2019 ny præsident, Allan Poulsen, der afløste oberst K.E. Nielsen.
Også I DSM har vi en arbejdsdeling, hvor bl.a. samarbejdsaftalen med FES varetages af landsformanden for FSF Leif Giebel, mens mange praktiske forhold ved faneborge organiseres af
DSL (Vicepræsidenten)
Folk & Sikkerhed.
Organisationen afholder en række konferencer og events, herunder bl.a. Udsendt af Danmark,
der har kørt landet rundt med en udstilling med en række indslag fra udsendtes oplevelser.
F&S er udpeget til at være vores talerør på Christiansborg og deltager bl.a. i folkemødet på
Bornholm. Jeg har derfor betragtet det som vigtigt at deltage i bestyrelsesarbejdet, som jeg
har prioriteret over det sidste år.
Vigtigt bliver at Folk & Sikkerheds konferencer og events kommer ud i alle dele af landet og
ikke bare hovedstaden. Derfor skal lyde en opfordring til alle landsforeninger om at styrke
samarbejdet med Folk & Sikkerheds sekretariat, så der kan afholdes flere samordnede forsvarsvenlige events ude i landet. Bornholm og Sønderjylland er gode eksempler.
Fonden Danske Veteranhjem.
DSM stiller to bestyrelsesmedlemmer (obersterne K.E.Nielsen og Susanne Bach Bager) i arbejdet.
Fra mit synspunkt har veteranhjemmene udviklet sig i en uheldig retning, da der ikke længere
tilbydes 24 timers åbning. Veteranhjemmene har således ikke mulighed for at hjælpe de sva-
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geste veteraner, der ikke kan finde ud af det selv. Jeg har derfor tilbudt sekretariatet at undersøge om DSL medlemskreds i større udstrækning kunne støtte veteranhjemmene med frivillige.
Dybbøl Mølle.
En beretning fra bestyrelsesmedlemmerne i Dybbøl Mølle vedlægges som bilag til dagsorden.
Soldatens- og Orlogsgastens Fond.
En beretning fra fonden vedlægges som bilag til dagsorden. Efter min opfattelse er det vanskeligt for medlemmer af DSL eller værnepligtige fra Hæren at få støtte fra fonden med den nuværende fundats. Det ser også ud til, at det er vanskeligt at tilpasse fundatsen, hvorfor jeg
støtter indstillingen om at lukke fonden og fordele midlerne. Denne holdning deles ikke af Marineforeningen og FSF. Forsvarsbrødrerne deltager ikke i fonden.
Skydning.
Landsskydningen 50 m 2019 meldes afsluttet, og det er med storstor glæde, at DSL´s Skydeudvalg kan udsende resultatlisten, for årets 50 m skydning 2019.
Der deltog 3 landsforeninger; 5 hold med i alt 27 skytter. Alle resultater og betalinger er indkommet rettidigt, hvilket tjener til jeres store ros.
Vi håber samtidigt, at hver enkelt landsforening vil opfordre flere af deres lokalforeninger til at
deltage og derved holde deres medlemmers skydefærdigheder vedlige.
Hold jer opdateret ved jævnligt at holde øje med hjemmesiden www.soldater.dk/skydning. Her
findes proportioner, perioder for afholdelse af skydninger, indsendelsesfrister samt tilmeldingsskemaer.
Hjerteligt tillykke med de fine resultater. Diplomer, samt vandreskjold vil blive overrakt på
Landsrådsmødet 2020 eller en anden festlig lejlighed.
15 meter…
Enkeltsager.
Chefen for Hærkommandoen og Hærchefssergenten har godkendt, at DSL medlemmer kan
bruge baret under officielle soldaterforeningsarrangementer. Vi er blevet bedt om at udarbejde et tillæg til Uniformsbestemmelser for Hæren, der beskriver retningslinjerne for anvendelse
af baret til civilt tøj i den forbindelse. Det har muligvis været en selvpålagt restriktion, at vi
ikke har båret baret med regimentsmærker fra eksisterende regimenter, da man ikke blander
militær og civil udrustning sammen. Kun den blå FN baret og baret fra nedlagte regimenter har
indtil videre været tilladt – Eller rettere: ikke være forbudt.
Chefen for Hærkommandoen er enig med mig i, at anvendelse af baret vil være med til at
styrke båndene mellem soldaterforeningerne og regimenterne.
Afslutning.
Flere foreninger har taget opfordringen til at indstille flere til DSL hædersbevisninger op. Opfordringen er hermed givet til de resterende landsforeninger.
Tusind tak for samarbejdet og opbakning fra alle landsforeninger, præsidium og bestyrelsen.
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Beretning om Dybbøl Mølle 2019
Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle har i 2019 været sammensat således:
Formand: Pensioneret oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, udpeget af DSL. Næstformand:
Claus Klaris, udpeget af Sønderborg Kommune, valgt til kommunalbestyrelsen for partiet Venstre. Det andet medlem, som er udpeget af DSL, er pensioneret oberst Keller Nielsen. Pensioneret oberst Flemming Rytter er udpeget af bestyrelsen til en post, der kan gives til personer
med særlige kompetencer og interesse for Dybbøl Mølle. Advokat Hans Lindum Møller, udpeget
på tilsvarende vis som Flemming Rytter. De Danske Forsvarsbroderselskabers repræsentant i
bestyrelsen er Arne Jørgensen. Overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, udpeget af Museum Sønderjylland. Det andet medlem, som repræsenterer Sønderborg Kommune, er Gråstens
tidligere borgmester, Bendt Olesen, valgt til kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet. Centerleder Bjørn Østergaard er bestyrelsens sekretær. Medlemmerne af bestyrelsen er generelt
udpeget i en periode på fire år, der svarer til den kommunale valgperiode. Dette er nu også
gældende for medlemmer udpeget af DSL. Der er desuden indført i de nye vedtægter, at bestyrelsesmedlemmer udpeget af DSL og det af De Danske Forsvarsbroderselskaber udpegede
medlem udpeges forskudt med 2 år i forhold til de medlemmer, som følger den kommunale
valgperiode. Dette betyder, at disse nu er udpeget for perioden 2020 til 2023. Møllens generelle drift Det har været en meget blandet sæson præget af omskifteligt vejr med mange regndage og ikke mindst den store renovering af Dybbøl Mølle. Det var forventet, at renoveringen
ville resultere i en markant tilbagegang af besøgende. Til og med juli lå besøget 6% foran og
omsætningen hele 13% foran 2018. Men herefter vendte udviklingen, og året endte med en
samlet tilbagegang i besøget til ca. 11.500 mod 15.000 i 2018. Til trods for en stigning i prisen
for entre sluttede den samlede indtjening således 50.000 kr. under det budgetterede. 2019 har
herudover været et fantastisk år for møllen med den store renovering muliggjort af optagelse
på Finansloven med 2,5 mio. kr. sammen med tilskud fra fredningsmyndighedene på 500.000
kr. og tilskud fra fabrikant Mads Clausens Fond på 400.000 kr. Da regnskabet for renoveringen
i marts blev opgjort, manglede der blot 67.710 kr., som Sønderborg kommune hurtigt bevilligede. Med årets udgang manglede kun de nye møllevinger at blive monteret. Det er nu sket
den 4. marts i år, da det lykkedes at få vinden til at lægge sig. Således står møllen med ny
møllehat og krans, nykalket ude og inde. Det samme gælder magasinbygningen, som har fået
nye tagvinduer mod vest. Tilbage udestår renovering af Monumentparken, som der i øjeblikket
ikke er økonomi til. 2 Vi havde håbet, at det ville lykkes at få Dybbøl Mølle permanent på Finansloven. Desværre glippede det for 2020. Men vi giver ikke op, og det er vores håb, at det
vil lykkes fra 2021. Og ikke noget om Corona her! Møllehuset Møllehuset blev omfattende renoveret i 2012 og fungerer fortsat efter hensigten. Bøffelkobbelhuset Der er indgået en lejekontrakt med foreningen ”Jydske Landsoldater/Bøffelkobbelhusets Venner”, som med egne
midler og arbejdskraft fra 2018 har påbegyndt istandsættelse af huset og haven og i den forbindelse stillet huset til rådighed for offentligheden. Huset bliver ikke beboet og anvendes som
foreningshus for medlemmerne af Jydske Landsoldater. Graven i haven vedligeholdes fortsat af
Forsvarsministeriets Krigergravstilsyn. Udviklingsprojekt for Dybbøl Banke Projektet er primært
forankret under Historiecenter Dybbøl Banke i et tæt samarbejde med Sønderborg Kommune,
men det omfatter også Dybbøl Mølle og hele Dybbøl terrænet med skanser. Status ved udgangen af 2019 er, at konklusionerne i Vision 2020s forprojekt er forelagt for Sønderborg kommunes Udvalg for Kultur, Idræt, Handel og Turisme. Heraf skal rapportens anbefalinger til Sønderborg Kommunes rolle i visionen tydeligt fremgå. Man kan læse mere om Historiecenter
Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle på hjemmesiden: 1864.dk
Jens Peter Rasmussen Keller Nielsen
.
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Soldatens og Orlogsgastens Fond Beretning for 2019
(afgivet til ordinært landsrådsmøde i 2020)
Soldatens og Orlogsgastens Fond er stiftet i 1943 og er siden 2002 funderet på fondens egenkapital på kr. 513.000 anbragt i Nordea Invest i obligationsbaserede investeringsforeninger.
Fondens primære opgave efter fundatsen – senest opdateret i 2007 – er at yde støtte til
tjenstgørende menige i de tre værn. Der kan eksempelvis ydes tilskud til menigt personel ved
præmiering af ”bedste kammerat”, ”bedste soldat”, eller forplejningsudgifter til menige i forbindelse med Forsvarets støtte til soldaterforeningernes arrangementer, typisk jubilæums- og
årgangsstævner og andre arrangementer i traditionsplejen. Andre dele af det beskrevne formål, som fondens fundats bygger på, er tid og udvikling stort set løbet fra, eksempelvis ”at
yde støtte – derunder ved lån – til tjenstgørende menige, der uforskyldt er kommet i nød”.
Fonden har gennem de senere år oplevet samme problem som andre fondsopbygninger – vanskeligheder med renteafkast. Bundlinien har indeholdt færre midler til donationer. Dette gør
sig eksempelvis gældende for 2020, hvor afkastet ikke vil kunne tilvejebringe midler til donationer. Afkastet dækker end ikke fondens administrationsomkostninger. Men et supplerende og
markant problem for Landsrådets ”andel” af fonden er, at vi har vanskeligheder med at udmønte donationer af den simple årsag, at færre – typisk slet ingen – menige er til stede som
støtte for landsforeningernes arrangementer. Fonden modtager i meget beskedent omfang
DSL-ansøgninger om donation. De senere års donationer har stort set begrænset sig til forplejning af Søværnets Tamburkorps ved årgangsstævner. Opdateret fundats afvist Ændringer i
fundatsen kræver jfr. Fondslovens § 32 Civilstyrelsens tilladelse. Betingelser for at ændre en
formålsbestemmelse er typisk, at fondsbestyrelsen ikke længere kan udmønte tilskud efter
formålet, eller at formålet er blevet klart uhensigtsmæssigt. Fondsbestyrelsen har på denne
baggrund, også for bedst muligt at fremtidssikre fondens virke, i oktober 2018 udarbejdet og
til Civilstyrelsens godkendelse indsendt et forslag til en opdateret fundats med et bredere
grundlag med ”mere luft” i mulighederne for at udmønte donationer. Blandt andet og som eksempel på tankegangen ville fondsbestyrelsen – udover allerede kendte muligheder for fondstilskud – i andre særlige tilfælde kunne yde støtte, eksempelvis til udsmykning af et veteranhjem tilknyttet FDV med et litografi o.l. med et præget S&O-metalskilt. Efter mere end ét års
sagsbehandling afviste Civilstyrelsen imidlertid ved skrivelse af 7. november 2019 fondsbestyrelsens forslag til fremtidig fundats og fastholdt i princippet fondens hidtidige rammer i formålsbestemmelsen. Styrelsen præciserer, at et nyt formål med fonden skal ligge tæt op ad det
oprindelige formål. DSL-tilskudsmidler tilbageført Som fondsbestyrelsesmedlem måtte jeg i
slutningen af året tilmed indse det faktum, at Fondsloven ikke skaber mulighed for akkumulering af tilskudsmidler, og fondsbestyrelsen besluttede efter oplæg fra fondens forretningsfører,
at kr. 11.000, - i tilskudsmidler, som Landsrådet har akkumuleret over de seneste år til ”bedre
tider”, ultimo blev tilbageført til fondens grundformue. Eventuel opløsning af fonden Civilstyrelsen orienterer supplerende i sin afgørelse – med henvisning til størrelsen af fondens formue –
om mulighederne for fondens opløsning. Efter Fondsloven kan Civilstyrelsen efter indstilling fra
fondsbestyrelsen tillade, at en fond, hvis midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, opløses
ved uddeling af kapitalen. Man henviser generelt til, at en fonds midler ikke anses for at stå i
rimeligt forhold til formålet, såfremt fondens aktiver udgør mindre end 2 mio. kroner. Styrelsen påpeger, at ved opløsning af en fond skal fondens kapital uddeles i overensstemmelse med
formålet. Styrelsen tillader kun, at fonden uddeler til andet end formålet, hvis dette ikke længere kan efterleves eller er blevet åbenbart uhensigtsmæssigt. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal uddelingen ligge så tæt ved det oprindelige formål som muligt. Fondens fremtid til
drøftelse Samlet konkluderende på det i denne beretning beskrevne var og er det undertegnede DSL-fondsbestyrelsesmedlems vurdering, at fonden i Landsrådets regi kun i ringe omfang
lever op til sine forudsætninger og tiltænkte virke, at udviklingen næppe på det foreliggende
kan bedrestilles, og at fonden bør overvejes indstillet til opløsning. Landsrådets præsident blev
på denne baggrund orienteret om fondens status og situation, og et muligt behov for en ledelsesmæssig stillingtagen i soldaterforeningsbevægelsen ”et lag over fondsbestyrelsen”. Jeg er
efterfølgende orienteret om, at præsidenten satte temaet på dagsordenen på et præsidiemøde
i Landsrådet 28. november 2019, og at et enigt præsidium umiddelbart konkluderede, at Soldatens og Orlogsgastens Fond bør opløses. Præsidenten har besluttet at sætte S&O Fond på
dagsordenen på forårsmødet i DSM-ledersamvirket Danske Soldater- og Marineforeningers
Fællesråd. --- Det bør tilføjes til denne beretning, at indstillingen i Landsrådet om fondens
eventuelle opløsning ikke deles af de øvrige organisationer bag S&O Fond – Marineforeningen
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og Flyvevåbnets Soldaterforening. De to organisationer er modsat Landsrådet organiseret med
direkte medlemskab og har ikke i samme omfang som Landsrådet vanskeligheder med udmøntninger af deres mere beskedne andele fra fonden. Fondens gældende fundats fra 2007 er
tilgængelig på soldater.dk. Marineforeningens tidligere landsformand, Jens Ole Løje Jensen,
har siden 2007 varetaget funktionen som formand for fondsbestyrelsen
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