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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Samarbejdets
svære kunst!
Samvirket mellem Forsvarsbrødrene, Marineforeningen og soldaterforeningerne i Flyvevåbnet og Hæren (FSM) har
ofte været drøftet i
Landsrådets regi. Vi har
stedse fremhævet, hvor
vigtigt dette samarbejde
er, og vi har søgt at styrke samarbejdet i et forsøg på at få den samlede soldaterforeningsbevægelse til at fremstå som en enhed, der bakker op
om Forsvaret.

Klar udmelding fra Forsvarschefen
Dette specielt i lyset af Forsvarschefens ønske
om, at soldaterforeningsbevægelsen skal afspejle
det forsvar, som vi har, og ikke det, vi havde,
samt tillige hans ønske om kun at have ét sted,
altså en samlet soldaterforeningsbevægelse, hvor
kontakten er med Forsvarets øverste ledelse.
Jeg er i drøftelserne gået så vidt, at jeg har peget
på, at Landsrådet kunne ”forsvinde”, hvis det
kunne hjælpe på de mange paraplyer.
På vort seneste Formandsråd i Haderslev var der
stor opbakning til at søge at udvikle FSM.

Vi mangler Forsvarsbrødrene
Vort initiativ er blevet behandlet i dele af FSM.
Med dele af FSM henviser jeg til, at der i de seneste år har været en uforståelig tilbageholdenhed med kompetent deltagelse fra Forsvarsbrødrenes side, idet deres præsident ikke har deltaget
i møderne siden sidste forår.
Der har ligget en fornemmelse, at Forsvarsbrødrenes præsident har en opfattelse af, at For-

svarsbrødrene ikke behøver os andre, men at de
egentlig helst ville være sig selv.
Dette er dog ikke bekræftet.
Landsrådets initiativ syntes i øvrigt at give genklang i FSM, så et udkast til nye vedtægter skulle
behandles på det seneste FSM ledermøde sidst i
marts måned.
Til dette møde meddelte Forsvarsbrødrenes præsident, at man ikke ønskede at deltage og derved
øve indflydelse på de nye vedtægter.
På selve mødet viste det sig ydermere, at Forsvarsbrødrene allerede på et møde i midten af
marts måned havde besluttet sig til trække sig
ud af samarbejdet i FSM med øjeblikkelig virkning.

Vigtigheden af at stå sammen
Denne udmelding fra Forsvarsbrødrenes side står
vi uforstående overfor.
Vi kan ikke forstå, at en stor, gammel og hæderkronet organisation virkelig kan mene, at man
skal vælge at gå samtidig med, at man over længere tid vælger ikke at deltage i debatten. At
man ikke søger at gøre sin indflydelse gældende
og ikke forstår, hvor vigtigt det er for alle at stå
sammen om de store udfordringer, soldaterforeningsbevægelsen står foran i disse år. Og måske oven i købet specielt med relation til den
voldsomme debat, der har rullet over landet omkring vore danske holdninger og de værdier, vi i
soldaterforeningsbevægelsen netop mener, at vi
skal være med til at støtte.

Gennemtænk det nok engang!
Det har skuffet os usigeligt, at Forsvarsbrødrene
synes, at det er rigtigt at tage det store ansvar
på sig, som ligger i at søge at splitte soldaterforeningsbevægelsen, ikke mindst når man betænker, at en meget stor del af Forsvarsbrødrenes
medlemmer også er medlemmer i deres respektive værns soldaterforeninger.
Vi mener, det er forkert, og vi forstår det overhovedet ikke. Vi kan kun appellere til Forsvarsbrødrene om at gennemtænke deres skridt endnu
engang.
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60 års dagen for
Bornholms befrielse
Nyhedsbrevet

Vedetten udsendes af

Danske Soldaterforeningers Landsraad

Onsdag 5. april 2006 er en mærkedag
på Bornholm – og en historisk dag i øvrigt – 60 års dagen for den russiske tilbagetrækning fra øen.

Protektor: Hendes Majestæt Dronningen
Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et
samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med
38.700 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.

Bornholms Regionskommune har sammensat en tværsektoriel arrangementskomité, som gennem måneder har arbejdet med et mindeprogram for dagen.
Hendes Majestæt Dronningen og Hans
Kongelige Højhed Prins Henrik ankommer til Bornholm med fly sidst på eftermiddagen og overværer en parade på
Store Torv i Rønne kl. 17.00.
Her taler udenrigsminister Per Stig Møller og den russiske ambassadør Dmitriy
Borisovich Ryurikov samt Bornholms
regionsborgmester.
Regentparret deltager i en mindegudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke kl. 19.30.
Efter gudstjenesten er der fakkeltog fra
kirken, og der er kransenedlæggelse ved
mindesmærket for de faldne søfolk i
Østhavnen - og afslutning med kanonsalut med 21 skud.

Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker
ikke nødvendigvis Landsrådets holdning.
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

Folk & Forsvar på Bornholm stiller med
fanekommando i paraden.

Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet
er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet.

Arrangementet på Bornholm omfatter
udover mindehøjtidelighederne filmforevisninger, foredrag etc.

Kastelskoncerter 2006
Torsdag 11. maj
18.00-22.00
19.00-20.00
20.00-21.00

St. Bededagsarrangement - forårskoncert med Studentersangforeningen
Koncert med Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland
Koncert med 8. Regiments Musikkorps

Kastellet og Forsvarsmuseet i Rønne
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Landsrådsmødet i Skive
Præsidiets skriftlige beretning for 2005
er udsendt til landsforeningerne.
Vedetten bringer her et uddrag:
Året har været præget af den offentlige opmærksomhed på Forsvaret af flere årsager,
bl.a. Hummel-sagen, offentligheden omkring de dræbte danske soldater i Irak,
samt flere andre ting i den hjemlige presse.
I Landsrådet har året vel mest været præget af den ro, der kom i kølvandet på det
første formandsrådsmøde i 2005, men herom senere.
Danmark har brug for en værnepligt
Forsvaret har fortsat implementeringen af
det gældende forsvarsforlig samt fortsat sin
deltagelse i de internationale operationer.
Af særlig interesse for soldaterforeningsbevægelsen er, hvorledes det vil gå med den
ændrede værnepligtsmodel. Det er fortsat
opfattelsen, at Danmark har brug for en
værnepligt, dels for at sikre den folkelige
forankring, og dels for at sikre tilstrækkeligt
personel til de belastende internationale
operationer. Tilsyneladende hænger det
sammen med den nye værnepligtsmodel,
men vi stiller stadig spørgsmål ved, om det
vil holde i det lange løb. Allerede nu kan vi
se, at der synes at være mere brug for ”det
lange seje træk” end de mere robuste
hårdtslående fuldt professionelle enheder.
Også den nye regimentsstruktur og dens
opgave med at fastholde den traditionsbevarende indsats har vores interesse. Det
forekommer fortsat usikkert, hvor meget
det nye ”lille” regiment vil kunne gøre i forhold til de øvrige magtfulde aktører på det
lokale plan.

dette, og en af vore regionale repræsentanter har gjort et prisværdigt arbejde for at
ændre på denne situation. Men jeg er bange for, at det slet ikke er nok.
Alle må arbejde målrettet med kampagner
etc. for at rette op på medlemsantallet.
Den nye værnepligtsmodel har jo ikke gjort
os arbejdet lettere, men det skal ikke forhindre os i at prøve endnu mere.
Landsrådets koordinerende arbejde
På årets første formandsråd havde vi en
længere debat om Landsrådets fremtid, og
præsidiet fornemmede klart fra debatten, at
vi fik knæsat, at Landsrådets arbejde er
nødvendigt, og at der dermed blev lukket
for debatten om at nedlægge Landsrådet.
Hovedtemaet på mødet var forretningsudvalgets notat med oplæg til ny struktur.
Notatet havde udgangspunkt i det sidste
års principvedtagne oplæg om på sigt, og
med FSM som dynamo, at skabe geografisk
funderede foreninger, efterhånden som regimenterne og kasernerne forsvinder.
Med ændringen i Vedettens status fra blad
til elektronisk nyhedsbrev har Landsrådets
økonomi bedret sig betydeligt. De to væsentligste fordele ved dette er, at præsidiet
ikke er så bundet og nu forhåbentlig kan
yde et bedre arbejde for helheden, og Vedetten har ad den elektroniske vej sammen
med de hyppigere udsendelser fået en meget bredere læserkreds.

Medlemssituationen
Hvert år berører vi medlemssituationen i
beretningen. I år er ingen undtagelse, men
desværre fordi 2005 var et meget trist år.
Ud over at vi mistede for stort et antal
medlemmer, mistede vi også 2 landsforeninger: 10. Regiments Soldaterforening og
Foreningen for Personel af Reserven i Danmark valgte at melde sig ud, og det var et
hårdt slag for os alle.

En truet bladvirksomhed
Knapt så positivt ser det ud for landsforeningernes bladvirksomhed. Der er i det
gældende forsvarsforlig angiveligt ikke sat
penge af til lokal og regimentsinitieret informationsvirksomhed. Det betyder, at regimenternes ressourcer til blade er meget
lille, og vi har allerede set, hvordan de fælles blade nu udkommer i færre numre, hvilket gør det yderligere vanskeligt at være
soldaterforening.
Vi må dog erkende, at mange soldaterforeninger har et udmærket blad, produceret
helt uden Forsvarets mellemkomst, så problemet er ikke entydigt.

Det er præsidiets opfattelse, at vi er nødt til
at gøre noget ekstraordinært for at få rekrutteret flere medlemmer. Chefen for HOK
har været meget konstruktiv vedrørende

Arrangementer på kasernerne
Et debatemne har været foreningernes muligheder for at anvende kasernerne til arrangementer, og i den forbindelse især
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ydelser fra cafeterierne. Netop dette område synes at være vanskeligt at forbedre,
formentlig mest på grund af Forsvarets
økonomistyringssystem.
Det er en sag, som debatten viste, vi skal
arbejde videre med, selv om udsigterne
ikke synes særligt gode. Det viser al erfaring fra de forskellige landsforeningers arrangementer.
Traditionsplejen
Et andet emne var traditionsplejen. Hærens
Operative Kommando mener fortsat, at
man med de nye regimenter har godt styr
på dette, men i soldaterforeningsbevægelsen er vi nok lidt skeptiske, specielt for de
landsforeninger, der ikke længere har et
regiment at støtte sig til.
Vi følger udviklingen på dette område, så vi
kan fornemme, om Kommandoen har ret.
Hvervning til soldaterforeningerne
Som konsekvens af præsidentens drøftelser
med Chefen for HOK, Generalmajor Poul
Kiærskou, er Landsrådet for første gang nu
blevet nævnt i Hærens officielle papirer,
idet det nu er bestemmelsesfastlagt, at soldaterforeningerne kan informere de værnepligtige om soldaterforeningsbevægelsen.
Uanset, at dette har fundet sted ved stort
set alle regimenter gennem årene, føler
Landsrådet det alligevel som en god udvikling, at det nu er fastlagt i bestemmelserne,
at vi må komme og tale med de værnepligtige i tjenesten.
Landsrådets 70 års jubilæum
Præsidiet har påbegyndt planlægningen af
formandsrådsmøde i Sønderborg 8.-10.
september 2006 i anledning af Landsrådets
70 år jubilæum. Det er planen at udvide
formandsrådsmødet, så der bliver lejlighed
til at besøge Dybbøl Mølle samt høre mere
om den påbegyndte udvikling i samarbejdet
mellem møllen og historiecentret, styret af
Sønderborg Museum.
FSM-Samrådet
Udviklingen i FSM har ikke været helt tilfredsstillende i 2005.
På Landsrådets initiativ har FSM drøftet
fremtidsperspektiverne i soldaterforeningsbevægelsen. Dette er gjort på baggrund af
præsidentens visionsnotat, som allerede er
principgodkendt i Landsrådet. Visionspapiret tager udgangspunkt i at søge frem mod
en fælles treværns soldaterforeningsorganisation.
Forsvarschefen har klart over for præsidenten givet udtryk for, at han kun ønsker én

indgang til soldaterforeningsbevægelsen, og
samtidig mener vi i Landsrådet, at Forsvaret har krav på en soldaterforeningsbevægelse, der er i overensstemmelse med Forsvarets udvikling.
Vi ønsker at have færrest mulige paraplyer,
og vi ønsker, at FSM bliver det slagkraftige
talerør for soldaterforeningsbevægelsen.
Der synes dog nu at være en udvikling på
vej med en helt ny FSM-konstruktion.
Folk & Forsvar
Folk & Forsvar har fortsat udviklet sig, så
den nu er en vægtig aktør på det forsvarsog sikkerhedspolitiske område i Danmark.
Det står nu klart, at det var rigtigt at samle
de forsvarspositive kræfter i det nye Folk &
Forsvar. Soldaterforeningsbevægelsen har
her et talerør, som vi ikke på nogen måde
selv ville være i stand til at skabe. Mange af
Landsrådets emner i handleplanen kommer
rent faktisk til udtryk ad den vej.
Centralt har årets store begivenhed været
60 året for befrielsen samt udgivelsen af en
sikkerhedspolitisk pjece om NATO og udviklingen i EU og USA, med et bud på en fremtidig struktur, der tilgodeser alle parter.
Endelig også udgivelsen af bogen om de
allierede, der kom og befriede os.
Decentralt har der været god aktivitet rundt
om i amterne, og det har været glædeligt
igen at se det gode samarbejde lokalt mellem amtsbestyrelserne og de lokale soldaterforeninger.
Vi skal i Landsrådet ikke glemme, at vi,
sammen med de øvrige fra soldaterforeningsbevægelsen, er den folkelige forankring for Folk & Forsvar, og dermed legaliseringen af denne vigtige organisation.
Folk & Forsvars økonomi
Kun på ét område har året været dårligt for
Folk & Forsvar. På grund af færre økonomiske tilskud fra specielt de offentlige kanaler
har Folk & Forsvar haft et meget vanskeligt
økonomisk år.
Folk & Forsvars bestyrelse har brugt mange
kræfter på i løbet af året at dæmme op for
de økonomiske problemer, specielt mod
slutningen, og der tegner sig allerede bedre
muligheder i det nye år.
Alt i alt må vi sige, at Folk & Forsvar er i en
fortsat god udvikling, hvor ikke mindst troværdigheden i såvel Forsvaret som i den
politiske verden spiller en stor rolle.
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Aktivitetsoversigt
April:
21.
22.
22.
24.
29.

april
april
april
april
april

Maj:

6. maj
6. maj
6. maj
6. maj
6. maj
7. maj
13. maj
20. maj
20. maj
20. maj
20. maj
21. maj
29. maj

Juni:

7. juni
10. juni
10. juni
10. juni
10. juni
10. juni
11. juni
16. juni
23. juni
30. juni

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Kystartilleriforeningen
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke
Luftværns-Artilleri-Foreningen

Præsidiemøde på Skive Kaserne
Landsrådsmøde på Skive Kaserne
Landsskyttestævne i Haderslev
Generalforsamling/formandsvalg i Laksegade
Luftværnsartilleristens Dag Frederiksberg Slot

Intendanturforeningen
Jyske Trænregiments Soldaterforening
Danske Feltartilleriforeninger
Luftværns-Artilleri-Foreningen
Fynske Livregiments Soldaterforening
De Danske Garderforeninger
De Danske Pionerforeninger
Folk & Forsvar
Telegraf-Regimenternes Soldaterforening
Danske Livregiments Soldaterforening
De Blå Baretter
Danske Gardehusarforeninger
De Blå Baretter

Årgangsgensyn/jubilæumsstævne i Kastellet
Jubilarstævne på Hvorup Kaserne
Årgangsjubilæum / Artilleridag på Varde Kaserne
Luftværnsartilleristens Dag på Varde Kaserne
Jubilardag, Ansgar Kirke kl. 10.00+Odense Kaserne
Årgangsparade på Livgardens Kaserne
Sendemandsmøde på Høveltegård
Forsvarspolitisk Konference / Repræsentantskabsmøde
Sendemandsmøde på HJV-Gården i Næstved
Jubilæumsstævne i Kastellet
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Repræsentantskabsmøde på Menstrup Kro
UN Peacekeepers Day i Kastellet

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Kystartilleriforeningen
Danske Feltartilleriforeninger
Falsterske Fodregiments Soldaterforening
Prinsens Livregiments Soldaterforening
De Danske Garderforeninger
Falsterske Fodregiments Soldaterforening
De Blå Baretter
De Danske Garderforeninger
Slesvigske Fodregiments Soldaterforening

Præsidiemøde i København
Jubilarstævne – Kastellet / Middelgrundsfortet
Repræsentantskabsmøde i Oksbøl
Repræsentantskabsmøde i Vordingborg
Jubilæumsstævne i Viborg
Repræsentantskabsmøde i Aalborg
Jubilæumsstævne i Vordingborg
Sommerstævne 2006 i Jægerspris
Årgangsparade på Rosenborg Eksercerplads
Bjerning-dag – Bjerning Kirkegård

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

Forsvarspolitisk Konference i
Folk & Forsvar
Folk & Forsvar afholder lørdag 20. maj 2006
i Landstingssalen på Christiansborg en Forsvarspolitisk Konference med deltagelse af
Forsvarsministeren, Præsidenten for Beredskabsforbundet, ordførere fra Forsvarsudvalget, en forsker fra Instituttet for Internationale Studier, samt Folk & Forsvars Repræsentantskab (hvor Landsrådet har 9 pladser).
Temaet er det kommende Beredskabsforlig
2006. Dette forlig, der er under politisk forberedelse, vil have vidtgående konsekvenser
for de kommende års danske beredskab.
Medlemskab af Støtteforeningen koster
kr. 50,00 og er gældende for 1 år.
Ved indmeldelse modtager man en gratis CD
med Slesvigske Musikkorps, og der er andre
rabatordninger tilknyttet. Indmeldelse kan
ske på www.slesvigskemusikkorps.dk

Konferencen følges op om eftermiddagen af
det ordinære repræsentantskabsmøde. Her
trækker Folk & Forsvars formand gennem 6
år, Ole Lomholt, sig tilbage. Som ny formand
indstilles direktør Frank E. Andersen, der er
forvaltningschef i Greve Kommune.
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Nyheder

i
Nyhedsbrevet
Strammes op på Forsvarets bygninger
Forsvaret har affyret startskuddet til en grundig
gennemgang af vedligeholdelsestilstanden af Forsvarets bygninger.

HÆDERSBEVISNINGER
i Landsrådet

Projektet styres af Projektorganisationen Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der har
udliciteret opgaven, som omfatter en detaljeret
kortlægning af bygningstilstanden.

DSL FORTJENSTTEGN i sølv

Projektet er omfattende – der er tale om ca. 6.000
bygninger. Bygningerne skal kategoriseres i 4
vedligeholdelsesniveauer. Det sker dels ud fra
samlede økonomiske overvejelser og anlæggenes
betydning for Forsvaret. Samtidig fastsættes minimumskrav for vedligeholdelse af konkrete bygninger og anlæg.
Det meste af et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb forventes at være indhentet i den indeværende forligsperiode med udgangen i 2009, og det
samlede efterslæb skal være indhentet inden
2015. Foreløbig er der afsat 1,25 mia. kroner, og
der er planlagt bygge- og anlægsarbejder for 2,5
mia. kroner.
Projektorganisationen er en forløber for Forsvarets
Bygnings- og Etablissementstjeneste, der oprettes
1. januar 2007 med hovedkvarter i Hjørring.

De Danske Garderforeninger

22. februar 2006

Jon Nielsen

1. marts 2006

Svend Aage Norup
John Søkær Laursen
De Blå Baretter
11. marts 2006

Hans Pedersen

Danske Gardehusarforeninger
16. marts 2006

Kjeld Christensen
De Danske Garderforeninger

Marineforeningen hverver medlemmer
Danmarks Marineforening har iværksat et spændende projekt med henblik på at få flere medlemmer.
Det sker ved en hvervekampagne i annonceform,
hvor man over 10 søndage indrykker en hverveannonce.
Annoncen henvender sig til potentielle medlemmer, der har forrettet tjeneste under orlogsflaget.
Reflektanter tilbydes et gratis abonnement på 3
numre af bladet ”Under Dannebrog”, hvor man så
vil kunne læse yderligere om aktiviteter, traditionspleje etc.
Der er satset en del penge på initiativer. Danmarks Marineforening har 79 lokalafdelinger med
knap 10.000 medlemmer.

56 kontaktadresser på gamle soldater
Kolding Storcenter var i et par dage i uge 11
hjemsted for et hvervningsinitiativ til soldaterforeningerne, initieret af områdets præsidiemedlem,
Leif Christensen, med bistand af et antal soldaterkammerater. Der blev taget kontakt til forbipasserende soldaterkammerater ”på indkøb”, og der
blev udleveret indmeldelsesfoldere og blade.

31. marts 2006

Knud Thing

De Blå Baretter

DSL FORTJENSTTEGN i bronze
12. marts 2006

Niels Erik Bonde

Luftværns-Artilleri-Foreningen

Hjertelig tillykke med en velfortjent hæder!
Initiativet indbragte 56 kontaktadresser, som
nu kan udsendes til 19 forskellige soldaterforeninger med henblik på, at de potentielle
foreninger nu tager behørig kontakt til de 56
mand.
Tilbage står nok engang konstateringen af,
at det nytter noget at tage sådanne initiativer. Medlemmerne kommer ikke af sig selv!
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DAGSORDEN
(opdateret udgave)

Landsrådsmøde lørdag 22. april 2006 på Skive Kaserne
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 2007

9.

Indkomne forslag
Præsidiet fremlægger til godkendelse
1. Forslag til vedtægtsændring (ny regionsopdeling)
2. Handleplan for 2006-2007

10.

11.

Valg
a.

Valg af præsident for 2 år. Bjarne G. Bagge modtager genvalg

b.

Valg af landsrådskasserer for 2 år. Thorkild Kay modtager genvalg

c.

Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, område
NORD, for 2 år. Paul Knudsen modtager ikke genvalg. Området indstiller formanden for Garderforeningen Nordjylland, Olav Vibild

d.

Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster
for 2 år. Områdets suppleant Helmer Christensen er fungerende præsidiemedlem og indstilles
nu til nyvalg

e.

Efter indstilling valg af 2 suppleanter for 2 år – ad punkterne c (Gert B. Jensen, Militærpolitiforeningen) og d (p.t. ikke besat – Helmuth Hansen, De Danske Pionerforeninger, indstilles til
nyvalg)

f.

Valg af 2 repræsentanter til Dybbøl Mølles bestyrelse. Bjarne G. Bagge og Knud Hansen modtager begge genvalg

g.

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

h.

Landsrådsmødets bekræftelse af Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, område SYD’s valg
i 2005 af Sven-Erik Bolt Magnussen som præsidiemedlem for 2 år
(Valgene ad pkt. c-d-e sker efter indstilling fra de DSL-tilknyttede soldaterforeninger i de 2 berørte områder.
Bekræftelsen ad pkt. h er en opfølgning på en bemyndigelse givet af landsrådsmødet 2005 i Antvorskov.)

Valg af revision
På valg er

Registreret revisor Kurt Kjær
Benny Dinesen, De Danske Pionerforeninger
Poul Mødekjær, Intendanturforeningen /suppleant

12.

Landsrådsmødet 2007 – placering og dato

13.

Eventuelt

14.

Landsrådsmødets afslutning
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