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Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: 

 

En æra er slut! 
  
En æra er sluttet – for præsiden-
ten forstås. I det store billede er 
der ikke sket nogen mærkbar 
ændring. De fleste vil nok næppe 
være klar over det, men det ænd-
rer ikke ved det faktum, at en 

æra er slut for mig. 
 
I midten af maj trådte jeg ud af bestyrelsen i 
Folk & Forsvar, hvor jeg har siddet siden det nu-
værende Folk & Forsvar blev stiftet, de seneste 
år som næstformand for organisationen. 
 
Og hvorfor synes jeg så, at det er så interessant, 
at alle skal indvies i det? Jo! Det gør jeg, fordi 
der en nøje sammenhæng mellem min funktion 
som præsident for Danske Soldaterforeningers 
Landsraad og min rolle i Folk & Forsvar. 
 
Folk & Forsvar blev som bekendt dannet ud fra 
en gammel struktur, og det skete lige, da jeg var 
blevet præsident for Landsrådet, herunder også 
med den dramatik, dette afstedkom med en de-
bat i nogle landsforeninger, om man burde melde 
sig ud af Landsrådet og direkte ind i Folk & For-
svar.  
 
Belært af de dengang høstede erfaringer beslut-
tede jeg, at Landsrådet skulle gå ind i Folk & 
Forsvar med ”brask og bram”. Vi skulle opbygge 
et image af at være en stærk og ikke mindst 
troværdig del af det nye Folk & Forsvar, hvor 
Landsrådet jo faktisk udgjorde næsten halvdelen 
af medlemsskaren på ca. 100.000. 
 
I forbindelse med dette arbejde, der jo kom oven 
i mit ”hovedjob” som præsident, blev jeg involve-
ret i såvel Det sikkerhedspolitiske Udvalg SIFU 
som Organisationsudvalget. Herved sad Landsrå-
det med ved bordet hver gang, der skulle træffes 
beslutninger og stikkes retningslinier ud, ja hver 
gang Folk & Forsvar lagde en ny politik på bor-

det. Og Landsrådet fik derved meget stor indfly-
delse på hele udviklingen. 

Præsidentens hjørne 

  
Dette forstærkedes af det tætte samarbejde, der 
stedse var om disse sager i det 3-værns koordi-
nerende arbejde i FSM og senere DSM. Man kan 
sige, at stort set al Landsrådets argumentation 
for vore synspunkter på et godt forsvar og på 
værnepligten blev kanaliseret den vej ud til opi-
nionsdannere, til befolkningen, og ikke mindst til 
Forsvarets øverste ledelse. 
 
Dette betød måske nok, at Landsrådet ikke kom 
til at stå så markant i forhold til Forsvarschefen 
med flere, og ej heller i forhold til politikerne. 
Nogle har nok fået det indtryk af Landsrådet, at 
vi var en ”hendøende race”, og at vi ikke var så 
vigtige for Forsvaret mere.  
Men dette måtte vige for det afgørende vigtige 
argument, at Folk & Forsvar talte med én mund, 
og Folk & Forsvar er den folkelige bevægelse, der 
taler Forsvarets sag overfor politikere og overfor 
befolkningen på samme måde, som Landsrådet 
sammen med de øvrige soldaterforeninger er den 
folkelige legitimitet for Folk & Forsvar. Uden os - 
ingen Folk & Forsvar. Et synspunkt, som vist alle 
erkender rigtigheden af. 
 
Opnåede vi så det, vi ville i Landsrådet? Jeg me-
ner man kan besvare dette spørgsmål med et 
klart ja. Landsrådet fremstår i dag som en meget 
troværdig partner i det store fællesskab i Folk & 
Forsvar, og vi kan med tilfredshed følge udviklin-
gen i Folk & Forsvars indflydelse på det politiske 
plan sammen med Folk & Forsvars meget gode 
samarbejdsrelationer med Forsvarets øverste 
ledelse. 
 
Til gengæld har det kostet meget arbejde og 
megen tid! Jeg fandt det derfor naturligt – som et 
led i min nedtrapning, at jeg nu kunne trække 
mig tilbage. Selv om Folk & Forsvars største 
medlemsorganisation ikke længere er repræsen-
teret i bestyrelsen, vil vi fortsat have en betydelig 
indflydelse. Dels har vi både Marineforeningen og 
Forsvarsbrødrene i bestyrelsen, og dels deler vi 
jo sekretær med Folk & Forsvar og har derigen-
nem gode informations- og reaktionsmuligheder. 
Alt i alt har vi gjort det godt i Folk & Forsvar.     
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Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af 
Danske Soldaterforeningers Landsraad 

Protektor: Hendes Majestæt Dronningen 

Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med 41.500 medlemmer inden for soldaterfor-
eningsbevægelsen i Hæren. 
 

Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: 
Solagervej 4, 4653 Karise 
tlf. 56 78 85 14 - 20 24 86 33 

landsraad@mail.tele.dk  -  dsl.vedetten@mail.dk  -  www.soldater.dk 
 
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. 
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. 
 
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.  
 

 

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

    
Juni 2. juni Danske Livregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne i Kastellet 
 3. juni Danske Gardehusarforeninger Repræsentantskabsmøde i Maribo 
 4. juni Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde i Odense 
 9. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Repræsentantskabsmøde i Vordingborg 
 9. juni De Danske Garderforeninger Repræsentantskabsmøde i Ringkøbing 
 9. juni Kystartilleriforeningen Jubilæumsstævne Kastellet/Middelgrunden 
 10. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne i Vordingborg 
 14.-17. juni Danske Soldaterforeningers Landsraad Nordisk Stævne 2007 på Bornholm 
 15. juni De Blå Baretter Sommerstævne på Holstebro Kaserne 
    
 

Et projekt for soldaterforeningerne? 
 
Bænkene på Dybbøls flagbastion ramt af ”tidens tand” 
På landsrådsmødet i Haderslev i april redegjorde præsident Bjarne G. Bagge, der er den ene af Landrå-
dets repræsentanter i Dybbøl Mølles bestyrelse, for aktuel status omkring møllen. 
Han informerede herunder om det faktum, at plankerne på egetræsbænkene på flagbastionen omkring 

flagstangen og mindesmærket ved Skanse IV er begyndt at smuldre.  
En tiltrængt renovering af de særligt afrundede bænke vil være meget bekostelig 
affære – der tales om en størrelsesorden på måske omkring 60.000 kroner.  
 
Præsidenten nævnte i tilknytning hertil, at ”sagen” måske i et eller andet omfang 
bør klares af soldaterforeningerne, enten ved tilskud eller måske ved iværksættelse 
af et indsamlingsprojekt i vore landsforeninger, suppleret med fondsmidler fra de 
fonde, som Landsrådet administrerer.  
 
Flere delegerede på landsrådsmødet henstillede, at mulighederne undersøges, og 
det blev pålagt præsidiet at arbejde videre med problemstillingen. 
Til præsidiets møde den 4. juni 2007 i Odense er et oplæg på dagsordenen. 

 
Restaureringen endt i retssag 
Det gamle nationalsymbol er ude i et andet problem. Pudset falder af møllen, endog i et sådant omfang, 
at et skilt nu skal ”undskylde” og forklare overfor de mange turister og andre besøgende. 
En donation på 4 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden gjorde det muligt at restaurere den gamle mølle. 
Men noget gik galt under restaureringen. 
En retssag skal placere ansvaret, og retssagen har nu stået på i halvandet år, bl.a. forårsaget af uenig-
hed om udpegning af en opmand til syn og skøn. Besøgende bliver i mellemtiden overraskede og også 
fortørnede over møllens udseende. Ingen tør give et bud på, hvornår Dybbøl Mølle ligner sig selv igen, 
men bestyrelsen håber, det sker inden for det næste års tid.  
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Danske Soldaterforeningers Landsraad      Nordisk Stævne på Bornholm 2007 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Danske Soldaterforeningers Landsraad er i dagene 14. – 17. juni 2007 vært for det 31. Nordiske Solda-
ter- og Marineforeningsstævne på Bornholm. 
 
En projektgruppe har i mere end ét år arbejdet med forberedelserne til stævnet, der nu stort set er ved 
at være ”på plads” – med stor hjælp fra mange kræfter på Almegårds Kaserne, og – ikke mindst - pro-
jektgruppens lokale koordinator, oberstløjtnant Carl Ilsøe. 
Hertil kommer et forbilledligt samarbejde med andre kræfter, bl.a. Bornholms Marinedistrikt, Bornholms 
Regionskommune, Beredskabscenteret i Allinge, og de lokale soldaterforeninger m.fl. 
En god økonomisk håndsrækning fra Forsvarschefen bør tilsvarende i fokus. Forsvarskommandoen har 
dels tilrettelagt transport af det danske 60-mands hold til og fra Bornholm og størstedelen af den interne 
transport under stævnet. 
 
Det 31. Nordiske Stævne samler godt 200 nordiske soldaterkammerater med 33 fra Finland, 45 fra Sve-
rige, 60 fra Norge og 60 fra Danmark. Det danske hold er for første gang i mange år 3-værns, idet der 
udover Hærens soldaterforeninger er tilmeldinger fra Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening. 
 
Når Landsrådets præsident Bjarne G. Bagge og garnisonskommandanten, oberstløjtnant Holger Fuglsang-
Damgaard åbner stævnet ved en parade torsdag 14. juni er tilbage kun at ønske, at ”programmet hol-
der”, og at vejrguderne må fremvise Bornholm fra den smukkeste side. 
 
Stævneprogrammet ser således ud: 
 
Torsdag 14. juni 
 
07.00 Morgenforplejning 
08.00 – 12.00 Formiddagen er til fri disposition   
10.00 – 12.00 Stævnebureau åbent i BYGNING 40 (”Løvestuen” – lokale 112)  

Afhentning af bestilte stævnemedaljer 
Orienteringsmøde for skydedeltagerne v/Skydeudvalget 
Instruktion af 8 flaggaster v/Arne Rasmussen 
 

12.00 Frokost i cafeteriet 
 
13.10 – 13.30 Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps Roskilde musicerer på Paradepladsen 
 
13.30 Stævnet åbnes på Paradepladsen / flaghejsning 

Landsrådets præsident, oberst Bjarne G. Bagge, byder velkommen og åbner stævnet   
Garnisonskommandant, oberstløjtnant H. Fuglsang-Damgaard, byder velkommen 

 
14.15 – 15.00 Busafgang til Rønne (Munch Petersens Vej ved Havnen) 
 
15.00 Parade - Kransenedlægning ved mindestenen for de faldne søfolk 1939-1945 
 
15.30 – 17.00 March anført af Musikkorpset gennem byen – parade ved Rådhuset – blomsternedlæggelse ved min-

destenen for borgere omkommet under bombardementet på Bornholm 7. maj 1945 
 

Byens modtagelse - reception i Kommunalbestyrelsens mødesal –  
v/ borgmester Bjarne Kristiansen, Bornholms Regionskommune 

 
17.15 – 18.00 Busafgang til kasernen  
18.00 Aftenspisning i cafeteriet 
19.00 Messeteltet og Stævnebureauet åbner 
21.00 Stævnebureauet lukker    
23.30 Messeteltet lukker 
 
Fredag 15. juni 
07.00 - Morgenforplejning 
08.00 Flaghejsning på Paradepladsen 
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 Danmark + Norge: 
08.15 – 09.15 Foredrag (pensioneret major H.V. Jørgensen) om den Russiske Besættelse af Bornholm 8. maj 1945 – 

5. april 1946 
09.30 – 09.50 Transport til Rønne  
10.00 – 11.30 Rundvisning i Forsvarsmuseet + Kastellet med guide 
11.30 – 11.50 Transport til Kasernen 
 
 Finland + Sverige: 
08.10 – 08.30 Transport til Rønne 
08.30 – 10.00 Rundvisning i Forsvarsmuseet + Kastellet med guide 
10.00 – 10.20 Transport til Kasernen 
10.30 – 11.30 Foredrag (pensioneret major H.V. Jørgensen) om den Russiske Besættelse af Bornholm 8. maj 1945 – 

5. april 1946 
 
12.00 – 13.00 Frokost 
 
13.00 – 13.30 Transport til Rønne Havn 
13.30 – 15.00 Bornholms Marinedistrikt arrangement: 
 Demonstration af Søværnets Lynx-helikopter over havnebassinet. 

Fremvisning af Orlogskutteren BARSØ og Hjemmeværnsfartøjet HJORTØ ved et ”åbent skib”-
arrangement. 

 Personel fra Rønne Redningsstation demonstrerer redningsbådenes manøvreegenskaber og fremviser 
deres udrykningskøretøj UNIMOG.  

. 
15.00 – 16.45 Fritid i Rønne by 
16.45 – 17.10 Transport til Kasernen 
 
13.00 – 17.00 Nordisk Skydekonkurrence efter særskilt program – efterfølgende køres skytterne evt. til Rønne by 
 
17.00 – 18.00 Stævnebureauet er åbent 
17.15 Aftenspisning – derefter omklædning  
18.15 – 18.50 Transport til Sct. Nicolai Kirke i Rønne 
 
18.50 Antrædning med faner – indmarch i kirken 
19.00 – 21.00 Valdemarsgudstjeneste ved provst Gotfred Larsen – Tale for Dannebrog: Oberst Bjarne G. Bagge – 

Danmarks-Samfundet uddeler faner  
20.00 Fanerne føres ud af kirken – Antrædning med faner 
 Musikkorpset stiller op 
 Gardehusarregimentets Hesteeskadron stiller med 6 trompetere og en pauke til hest. 
20.15 Der marcheres til Store Torv – derefter afslutning 
 
ca. 21.00  Transport til Kasernen 
21.30  Kammeratligt samvær i Messeteltet 
23.30 Messeteltet lukker 
 
 
Lørdag 16. juni 
06.30 -  Morgenforplejning  
 
07.55 Flaghejsning på Paradepladsen 
 
08.10 – 09.00 Transport til Traktørstedet Christianshøj i Almindingen – klargøring til parade 
 
09.00 – 09.30 Parade, mindehøjtidelighed, kort andagt (feltpræst: Erik Thordahl Jørgensen, Pedersker) og kranse-

nedlæggelse ved ”Davidsstatuen” for 4 bornholmske frihedskæmpere. Musikkorpset medvirker 
  
09.30 – 12.30 Særskilt udflugtsprogram i turnus: 
 
 Norge:  Hammershus Slotsruin – derefter Bornholms Kunstmuseum 
 Danmark:  Bornholms Kunstmuseum – derefter Hammershus Slotsruin 

Finland: Østerlars Rundkirke – derefter Radarhoved Bornholm og Bornholms Marinedistrikts 
operationsrum ved Rytterknægten 

Sverige: Radarhoved Bornholm og Bornholms Marinedistrikts operationsrum ved Rytterknægten 
– derefter Østerlars Rundkirke 

 
12.30 – 14.00 Frokost:  

Norge + Danmark: Nordbornholms Røgeri i Allinge  
Finland + Sverige:  Røgeriet i Gudhjem 

 
 
14.00 – 17.00 TURNUS fortsætter ”omvendt”: 

Norge: Østerlars Rundkirke – derefter Radarhoved Bornholm og Bornholms Marinedistrikts 
operationsrum ved Rytterknægten 

Danmark: Radarhoved Bornholm og Bornholms Marinedistrikts operationsrum ved Rytterknægten 
– derefter Østerlars Rundkirke 
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 Finland: Hammershus Slotsruin – derefter Bornholms Kunstmuseum 
 Sverige: Bornholms Kunstmuseum – derefter Hammershus Slotsruin 
 
 (I tilfælde af evt. resttid besøges på hjemturen: Stenbruddet i Knudsker)  
 
17.00 Busserne forudsættes at ankomme til kasernen 
17.00 – 18.30 Stævnebureauet er åbent 
 
19.00 Festmiddag i Gymnastiksalen  
 

Gardehusarregimentets Hesteeskadron stiller op ved gymnastiksalen 

 Underholdning:   Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps Roskilde 

  Danske Livregiments Soldaterforenings Sangkor 
 
22.00 – 23.59 Kammeratligt samvær i Messen / messeteltet 
 
 
Søndag 17. juni 
07.30  Morgenforplejning  
 
08.00 – 09.00 Oprydning i belægningsområderne / udkvartering  / klargøring til afrejse  
 
 

Hædersbevisninger i Landsrådet 
Fortjensttegn 

i bronze 
Fortjensttegn 

i sølv 
Æresplakette  

Tillykke! 
 

 

 
Ingen aktuelle 

 
Ole Strunge Madsen 

Kenneth Dalsgaard Frederiksen 

Fynske Livregiments  
Soldaterforening 

 
12. maj 2007 

 
 

 
Ingen aktuelle 

 
 
Nekrolog 
Formanden for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, Henning Nord-
mand, er den 5. maj pludselig afgået ved døden, 73 år gammel. 
 
Henning Nordmand aftjente i 1953 sin værnepligt ved Livgarden.  
I 1987 blev han formand for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, hvor 
han i gennem årene har udført et meget stort arbejde. Henning Nordmand 
har bl.a. gennem de 20 år været drivkraften bag de årlige 4. maj arrange-
menter i Mindelunden på Skæring Hede.  
Fredag den 4. maj blev sidste gang han stod for dette arrangement.  Dagen 
efter afgik han pludselig ved døden. 
 
Æret være Henning Nordmands minde. 
 
 

Andre nyheder 
 

Bogudgivelse 
Buchenwald var i perioden 1937-1945 en absurd skueplads for ondskab, menneskelig 
lidelse og fornedrelse. Mere end 238.000 mennesker blev interneret i koncentrations-
lejren, herunder fra september 1944 næsten 2.000 danske politifolk. 
Det skønnes, at mere end 70.000 mennesker døde i Buchenwald i det plørede helve-
de, som bøgeskoven omkring Ettersberg i virkeligheden var. 
De 2 politifolk Frank Bøgh og Povl Rasmussen har researchet omkring Buchenwald i 
mere end 5 år. Deres undersøgelser afdækker minutiøst en perverteret og systema-
tisk grusomhed, der forekommer hinsides menneskelig forståelse. 
Forlaget Documentas  
pris kr. 299,00  
ISBN 978-87-7063-001-6 
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Nyhedsbrev       Juni 2007 
 
 
 
Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 
 
Der er bred politisk enighed om dansk forsvar 
De 3 folketingspolitikere Poul Andersen (S), Gitte Lillelund Bech (V) og Tom Behnke (KF) bekræftede på 
Folk & Forsvars Forsvars-og Sikkerhedspolitiske Konference lørdag 12. maj 2007 på Christiansborg, at 
det nuværende forsvarsforlig fungerer politisk godt.  
- Derfor kan vi nøjes med en A4-side til næste forsvarsforlig, når vi starter forhandlingerne om dette i 
2009” spøgte Tom Behnke i sit indlæg. 
 
En velbesøgt konference og spørgelystne tilhørere prægede konferencen i Landstingssalen, der bød på et 
godt program om ”Danmarks strategiske rolle internationalt - politisk og militært”.  
Forsvarsminister Søren Gade og institutchef, ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen skabte med deres oplæg 
baggrund for politikernes spørgepanel. 
 
Konferencens godt 100 deltagere – politikere, Forsvarets ledelse, Forsvarsakademiet, repræsentanter fra 
erhvervslivet og repræsentanter fra Folk & Forsvars medlemsorganisationer og regionale kredse var akti-
ve debattører omkring konferencens vigtige temaer.   
 
Samtænke civil og militær indsats 
Forsvarsministeren redegjorde for baggrunden for Forsvarets igangværende operationer og Danmarks 
strategiske rolle internationalt. 

 
- Der er behov for en aktiv og udadrettet forsvarspo-
litik. Der er krav om at være til stede der, hvor trus-
ler udspringer. Vi skal være til stede internationalt, 
og vi skal samtænke det civile og militære arbejde, 
fastslog ministeren i sit indlæg. 
 
Med opbakning fra 150 medlemmer i Folketinget er 
vi meget enige om vort nuværende forsvarsforlig. Vi 
skal være til stede internationalt, men man må sam-
tidig huske, at man ikke kan vinde en krig med mili-
tær alene. Freden skal også vindes, sagde ministe-
ren. Vi er med vore 1.613 udsendte et af de ledende 
lande i EU på dette område, fordelt især på vore 3 
store missioner i Irak, Afghanistan og Kosovo.  
- Når vi trækker os ud af Irak med udgangen af august, vil vi koncentrere kræfterne om Afgha-nistan, 
hvor vi også er godt i gang med hjælpen til landets civile genopbygning” sagde Søren Gade. 
 
Mikkel Vedby Rasmussen, der er chef for Dansk Institut for Militære Studier – en uafhængig forskningsin-
stitution – formåede elegant og rammende at sætte fokus på et overset problem: Hvorledes ser den dan-
ske soldat på sit internationale arbejde, og har vi overhovedet forstået soldatens dilemma?  
Via tre modeller med udgangspunkt i henholdsvis diplomaten, dommeren og nødhjælpsarbejderen skitse-
rede Mikkel Vedby Rasmussen forsvarets opgaver set gennem forskellige beslutningstageres øjne på en 
så forståelig måde, at også politikerne bagefter inddrog dem i deres vurderinger. 
 
Kvindelig værnepligt 
Herefter udspandt der sig en livlig og bestemt ikke kedelig debat mellem de 3 folketingspolitikere og til-
hørerne i salen, hvor blandt andet et spørgsmål fra præsidiemedlem i Folk & Forsvar, sogne- 
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præst Kathrine Lilleør fik politikerne op af stolene. 
Kathrine Lilleør undrede sig her i den danske ligebe-
rettigelses navn over, at kvinderne ikke også bliver 
indkaldt til 4 måneders værnepligt, men kun ”invite-
ret”. Hvorfor ikke værnepligt og ikke kun værneret til 
kvinderne, spurgte hun.  
 
Problemstillingen gav efterfølgende anledning til bred 
debat med standpunkter for og imod. 
 
 
Ministeren roste Folk & Forsvar 
- Folk & Forsvar har stor ære af at skabe debat om 
emner indenfor Forsvaret, fastslog forsvarsministeren 
som en del af sit indlæg.  
Jeg er ikke i tvivl om, at I fremover har en stor opga-
ve og en vigtig mission, da I er med til at sætte den 
forsvarspolitiske dagsorden. I er med til at kvalificere 
debatten, sagde ministeren. Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen i samtale med Johnny 

G. Larsen, formand for Folk & Forsvar på Bornholm 
 
Resultatet af konferencen var 3 timers god debat med gode synspunkter om udvikling og status i Dan-
marks aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitik, og mødets konklusioner vil indgå såvel i den videre politi-
ske beslutningsproces som i Folk & Forsvars arbejde. 
 
 

Repræsentantskabsmøde i Folk & Forsvar 
 
Folk & Forsvar afviklede om eftermiddagen efter den forsvars- og sikkerhedspolitiske konference sit årlige 
repræsentantskabsmøde. 
 
I sin beretning fokuserede Folk & Forsvars formand Frank E Andersen på organisationens aktuelle mær-
kesager med særlig vægt på værnepligten – og behovet for en fortsat værnepligt. Formanden var også 
inde på de internationale missioner og opfordrede til visionær udvikling på netop dette område.  
Internt i Folk & Forsvar blev der sat fokus på foreningens omstillingsproces med en mere projektoriente-
ret bestyrelse samt oprettelsen af et Advisory Board, hvor vi vil professionalisere vor indsats gennem 
eksperter på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, sagde formanden. 
 
Beretningen er vedhæftet dette nyhedsbrev som bilag 1. 
 

Nye vedtægter 
Efter mere end et halvt års forarbejde, i hvilket også flere amtskredsbestyrelser har været aktive, frem-
lagde Folk & Forsvars bestyrelse forslag til nye vedtægter til Repræsentantskabets godkendelse. 
Det solide forarbejde må antages at være hovedårsagen til, at vedtægterne – efter formanden Frank E. 
Andersens fremlæggelse – i sin helhed blev godkendt. 
De nye vedtægter udtrykker dels en tilpasning til udviklingen, men nok så vigtigt indeholder de en væ-
sentlig opstramning – og udbygning – af Folk & Forsvars beskrevne formål: 

 
 

 
Folk & Forsvar er en almennyttig landsdækkende organisation, der er uafhængig af partipolitik. 
Folk & Forsvar har til formål gennem oplysning at formidle en forståelse mellem befolkningen og 
forsvaret for behovet for et forsvar, herunder et beredskab, og derigennem styrke forsvarsviljen 
og –evnen. 
 
Folk & Forsvar har endvidere til formål at gennemføre projekter og initiativer, der bidrager til at 
skabe forståelse for behovet for beredskabsmæssig robusthed i samfundet og sikkerhed og tryg-
hed for den enkelte. 
 
Folk & Forsvar fremmer disse formål ved at skabe fokus og debat og fremføre synspunkter på 
det sikkerheds- og forsvarspolitiske område, og udbrede kendskabet i befolkningen til de ar-
bejdsopgaver, der varetages af det militære forsvar, redningsberedskabet, politiet og den civile 
sektors beredskab. 

 

 
 Danske Soldaterforeningers Landsraad      Nyhedsbrevet Vedetten Side 7 af 13 sider 

 



Bestyrelsens nye sammensætning 
Folk & Forsvar har gennem de senere år været ledet af en 15-mands bestyrelse. 
Ved sin tiltræden i 2006 foreslog formanden, Frank E. Andersen, at bestyrelsen over 2 år reduceres i 
antal medlemmer til 10, og at bestyrelsesarbejdet omstruktureres. For at inddrage bestyrelsen mere 
direkte ønskede formanden endvidere forretningsudvalget nedlagt. 
Disse forudsætninger er ført ud i livet i de nye vedtægter. Samtidig sker en omlægning i den daglige 
økonomihåndtering, hvorved funktionen som kasserer er udgået. 
 
Som et led i denne proces måtte formanden i sin afslutning rette en varm tak for indsatsen til 6 fratræ-
dende bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsens næstformand Bjarne G. Bagge, kasserer (og tidligere man-
geårige formand) Ole Lomholt, samt bestyrelsesmedlemmerne Per Kaalund, Flemming Gejl Christensen, 
Per Eriksen og Steen Thulstrup. 
  
Nyvalgt til bestyrelsen blev oberst Karl Erik Nielsen (præsident for Forsvarsbrødrene) og oberstløjtnant 
Jens Sund, der er formand for Folk & Forsvar i Århus Amtskreds. 
 
Folk & Forsvars bestyrelse består herefter af  
 

Direktør Frank E. Andersen, formand  
Kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen, næstformand  
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson  
Ulrik Kragh, MF 
Gitte Lillelund Bech, MF 
Konsulent Leif Kristensen  
Fuldmægtig Claus Høegh-Guldberg  
Sekretariatschef Peter H. Lynard  
Regionsleder Carsten Lind Olsen  
Oberst Karl Erik Nielsen og  
Oberstløjtnant Jens Sund. 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Koncerter i Kastellet i  Juni måned      
 

Lørdag 2. juni kl. 15.00-18.00: 
Den Kongelige Ballet i Prinsessens Bastion 
 
Onsdag 6. juni kl. 19.00-20.00: 
Koncert v/ 8. Regiments Musikkorps 
 
Onsdag 13. juni kl. 19.00-20.00 
Koncert v/ Slesvigske Musikkorps 
 
Onsdag 20. juni kl. 19.00-2000 
Koncert v/ Kvindelige Mariners Musikkorps 
 
Onsdag 27. juni kl. 19.00-20.00 
Koncert v/ Prinsens Musikkorps 
 
Det er i år 25. år i moderne tid, at Kastels-koncerterne gennemføres.  
Der medvirker i 2007 en række danske og udenlandske musikkorps, og også i år indgår den traditionsrige ”Store Tap-
penstreg” i koncertprogrammet.                 

Tegning af kirkepladsen i Kastellet:  Christian Würgler Hansen 
 
 
 

Kommende arrangementer i Folk & Forsvar 
 
10.06.07 
medvirker Folk & Forsvar i Nordjyllands Amt med en udstillingsstand i forbindelse med AIR 
SHOW på Flyvestation Aalborg. Flyvestævnet forventes at tiltrække op mod 100.000 menne-
sker. 
Se nærmere på www.danishairshow.dk 
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26.06.07 
Bestyrelsen er indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde kl. 14.00. Mødet holdes i "Ba-
taljestuen" i Kastellet. 
 
 

Forsvarets Dag på Kronborg for 31. gang 
 
Arrangementet Forsvarets Dag på 
KRONBORG er i år tilrettelagt søndag 
2. september. 
Programmet er under planlægning. 
Nærmere herom i Folk & Forsvars 
Nyhedsbrev i eftersommeren. 
 
Arrangementsudvalgets leder er: 
Jørgen Højlund Brandt, 
der kan kontaktes på:  
45 86 48 03 eller jorn@hoejlund-
brandt.dk 
  
 
 

Presseklip 
 
Forsvarsministeriets redegørelse 
I Forsvarsministeriets årlige redegørelse skriver forsvarsminister Søren Gade, at 2006 var et markant og 
udfordrende år. Det er tilfredsstillende, at indsatsen mange steder er blevet anerkendt og omtalt for de 
positive resultater, der blev opnået.  
På knapt et år er forventningerne til Forsvarets Dag mere end opfyldt. 90 % af de adspurgte unge svarer, 
at arrangementet har været en god og udbytterig oplevelse.  
 
Flere penge til de udsendte 
De danske soldater kan fra 1.juni i år se frem til flere penge, når de udsendes på missioner.  Det skattefri 
udetillæg forhøjes med 2.000-4.000 kr. pr. måned afhængig af niveau.  
For en mellemleder udsendt til Afghanistan stiger det fra kr. 8.062 til 10.202 pr. måned. Udover udetil-
læg og månedsløn får forsvarets personel i internationale missioner et skattefrit FN-tillæg på kr. 5.603  
pr. måned. 
 
Nyt trådløst netværk 
Danmark har oprettet et permanent trådløst netværk i luftrummet med navnet Link16, skriver Forsvars-
kommandoen på sin hjemmeside. Uanset hvor en F-16 pilot befinder sig, vil han altid kunne koble sig ind 
på netværket, hvor vedkommende vil kunne få mere præcise oplysninger.  
Det trådløse net erstatter radiokommunikation, hvor piloten tidligere fik informationen i ørerne.  
Alle tre værn vil få glæde af det nye netværk. 
 
Bekymring for ubesatte stillinger 
Hærens Korporal- og Konstabelforenings formand Flemming Nielsen er bekymret for, at flere ansatte vil 
sive fra Forsvaret. Han vurderer, at ca. 1.000 stillinger står ubesatte, og at det skyldes, at missionerne er 
blevet farligere.  
I Centralforeningen for Stampersonel siger formanden Jesper Korsgaard Hansen, at 600 konstabler, 300 
mellemledere og 80 officerer har forladt Forsvaret sidste år.  
 
Nyhedsformidling ”overhalede” Forsvaret 
Den danske soldat Henrik Nøbbe blev kun 20 år, da han blev dræbt i Irak.  
Dødsfaldet slap ud gennem internationale nyhedsmedier, før Forsvaret selv kunne nå at orientere alle 
pårørende. Derfor måtte flere tusinde familiemedlemmer til udstationerede soldater meget uheldigt vente 
2 timer, før de fik orientering om, hvem der faktisk var dræbt i Irak.  
De elektroniske medier når så hurtigt frem, at Forsvaret ikke selv kan nå at ringe ulykken ind, før nyhe-
den er ude i medierne. Det tager nemlig også tid at kontrollere informationernes rigtighed, og medierne 
konkurrerer om at være først med historien. 
 
Vejsidebomberne er et stort problem 
Forsvarets våbeneksperter er i kapløb med irakiske militsfolk om at udvikle udstyr til at imødegå detone-
rende vejsidebomber.  Chefen for Hærens Sprængningstjeneste Poul Nedergaard siger til Nyhedsavisen 
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den 16. maj, at vejsidebomber er et virkeligt problem. Terroristerne gemmer ikke-affyrede granater i 
biler, og så kræver det kun en tændsats at udløse bomber på sikker afstand.   
 
Søværnet afviser, at der blev drukket umådeholdent på Galathea 
SOK, Søværnets Operative Kommando har redegjort for Jyllands-Postens kritik af forholdene ombord på 
Galathea 3-ekspeditionen. Avisen havde anklaget ekspeditionen for misbrug af alkohol ombord.   
Kontreadmiral Nils Wang skriver i SOK´s redegørelse til Forsvarskommandoen, at Søværnet totalt kan 
afvises avisens kritik.  
Kritikken er da også totalt afvist fra flere ledende civile forskere fra ekspeditionen. 
 
Alkoholpolitik i Søværnet 
Danske marinesoldater drikker op til 70 genstande om ugen på togter, siger Søværnets indberetninger.  
I 11 tilfælde siden 2002 er marinesoldater dømt for utilstedelig opførsel i forbindelse med drikkeri.  
Det er Nyhedsavisen, der den 14. maj beretter dette.   
Søværnet strammede i 2004 sin alkoholpolitik, så man ikke må drikke til søs, og kun 2 øl pr. dag, når 
man ligger i havn.  
Flotilleadmiral Palle Cortes finder ikke, at der er et generelt alkoholproblem, selvom Søværnets Konsta-
belforening erkender, at der slækkes på alkoholreglerne på de mindre skibe. 
 
NGO’erne vil ikke bidrage i Afghanistan 
Arbejdet er blevet for farligt i Afghanistan, siger mange NGO-organisationer. Derfor må den danske gen-
opbygning af især det sydlige Afghanistan ske uden hjælp fra de danske bistandsorganisationer. Området 
er simpelthen for farligt, mener man.  
Dansk Røde Kors afviser at bidrage til genopbygningen under de nuværende forhold og vil ikke arbejde 
under militær beskyttelse. Det samme siger de andre organisationer – Mission Øst og Danish Demining 
Group. 
 
Der er borgerkrig i Irak 
Forsvarets Efterretningstjeneste dropper nu forbeholdene og konstaterer, at der er borgerkrig i Irak.  
Den 12. maj kunne Berlingske Tidende skriver, at den seneste trusselvurdering fra FE direkte beskriver, 
at ”situationen har udviklet sig til borgerkrig, hvor irakerne kæmper om territorier, ressourcer og politisk 
magt. Landet er præget af opløsning og udbredt kaos”.  
Det er den hidtil mest negative vurdering om denne problemstilling fra Efterretningstjenesten. 
 
 
Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær 
 Claus Arboe-Rasmussen, informationschef 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Støt op om Folk & Forsvar – meld dig ind som individuelt medlem! 
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Bilag 1 til Nyhedsbrev juni 2007 
 

beretning  
aflagt af formanden på repræsentantskabsmødet den 12. maj 2007 

 
Indledning 
Formandens beretning dækker aktiviteter fra foreningsåret 2006 og trække linierne ind i 2007. Beretnin-
gen i år fokuserer på omstillingen af Folk og Forsvar som følge af Danmarks ændrede strategiske uden-
rigs- og sikkerhedspolitiske rolle. Endelig vil jeg tillade mig, at komme med nogle principielle betragtnin-
ger om fremtiden. 
 
Principielle betragtninger 
Lad mig starte med de principielle betragtninger. De første år af mine 25 år i forsvaret tilbragte jeg i Var-
de under daværende Sønderjyske Artilleriregiment. Regimentets motto var ”Pligten – og lidt til”. Jeg sy-
nes dette motto skulle gælde for det danske samfund i disse år. Vi lever i en velfærdsstat, hvor vi natio-
naløkonomisk snart har råd til at ”købe hele verden” og hvor den langt største del af befolkningen har 
som største udfordring om deres friværdi skal omsættes til bolig i udlandet eller til en tredje bil, da de 
allerede har nyindrettet køkkenet og omlagt haven.  
 
Med de mange velfortjente materielle goder er det måske på tide at huske på og erindre hinanden om 
dette samfunds grundlæggende værdier. Her synes jeg det nævnte motto får sin berettigelse. 
 
Pligten til ikke kun at nyde, men også at yde bør gælde for de mange samfundsborgere, der har evnen 
og kræfterne til at hjælpe andre og det bør afspejle sig i de kommende års store politiske beslutninger. 
 
Folk og Forsvar ønsker en fortsættelse af værnepligten og ser gerne denne pligt udvidet til en sam-
fundspligt, hvor langt flere bidrager til tryghed og sikkerhed for den enkelte og samtidig til samfundets 
samlede robusthed. 
 
Pligten kunne udover det militære forsvar gælde for de øvrige dele af totalberedskabet, ja måske for an-
dre sektorer i den offentlige virksomhed. Med de meget store udfordringer den offentlige sektor står 
overfor nu og i de kommende 5-10 år, hvad angår rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft, kunne 
kombinationen af pligt og samfundsøkonomi også være en begrundelse. 
 
”Pligten – og lidt til” kan også bruges som et led i Danmarks engagement udenfor landets grænser. Dan-
marks offensive strategiske rolle i forsvars- og sikkerhedspolitikken i de sidste år har ført til megen 
ros til de danske soldater for deres indsats. Årsagen til de danske soldaters evne til at agere i vanskelige 
situationer, ofte ved brug af deres sunde fornuft, skyldes naturligvis den gode militære uddannelse de 
har fået, men efter min opfattelse også deres opvækst i det danske samfund, herunder i særlig grad den 
dannelse og personlige udvikling de bibringes i den danske folkeskole. 
 
Det sidste betyder, at evnen til at agere i vanskelige situationer, hvor succes i sidste ende skabes af den 
enkeltes evne til at træffe beslutninger i situationen, er en kompetence alle danskere besidder. Man kun-
ne således med god grund sende flere danskere ud til internationale missioner. Dansk succes i internatio-
nale missioner synes ikke opnået ved mængden af missioner, men ved kvaliteten af missionerne. I 
sidste ende måles succes ved den lokale befolknings oplevelse af en bedring af deres daglige liv. Er der 
rent vand, arbejdspladser, sikkerhed, uddannelse etc.  
 
Det kunne være en landspolitisk overvejelse at medtænke andre offentlige sektorer i fremtidens interna-
tionale missioner og dermed gennem en øget samfundspligt bidrage til en større succes i internationale 
missioner til gavn for borgere i de konfliktramte lande. 
 
Denne del af beretningen har til formål at rette fokus mod den enkelte borgers medansvar for at løfte 
samfundets opgaver i forhold til den strategi, som Danmark har fastlagt for sin sikkerhedspolitiske rolle, 
med henblik på at skabe robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte. 
 
Samtidig har det været min hensigt, at give vores gæster, herunder i særligt grad de landspolitiske re-
præsentanter, et indspil til at være visionære i udviklingen af dansk indsats i kommende internatio-
nale engagementer. Folk og Forsvar ser en mulighed for at kombinere samfundets indre styrke gennem 
en udbredelse af samfundspligt med en ydre styrke gennem et bredere engagement i den internationale 
indsats og alt sammen med en god samfundsøkonomisk effekt. 
 
Internt i Folk og Forsvar 
Første del af beretningen har rettet sig mod, hvad andre skal gøre for at bidrage en fredelig og sikker 
verden. Det er naturligvis rimelig at rette blikket mod, hvad Folk og Forsvar selv har tænkt sig gøre. 
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Med Danmarks nye strategiske rolle, omstillingen af forsvaret og samfundets generel ændrede vilkår, ser 
vi i Folk og Forsvar behov for at omstille vores virke, således vi også fremover kan leve op til vores 
motto: Fred i Frihed. 
 
Folk og Forsvar har været og skal fortsat være en landsdækkende interesseorganisation, der bygger på 
en stor og bred folkelig forankring. De organisatoriske ændringer, vi gennemfører i disse år, har til formål 
at styrke vores indsats og sikre sammenhængen i organisationen. Jeg håber repræsentantskabet vil 
give fuld opbakning til, at vi herved sikrer en stærk og dynamisk organisation, der i fællesskab mellem 
amtskredse, tilsluttede organisationer og landsledelsen kan imødekomme de fremtidige udfordringer og 
sikre robusthed i samfundet og tryghed for den enkelte. 
 
Bestyrelsen valgte at gennemføre et bestyrelsesseminar i august 2006 for at tegne den strategiske 
retning for de kommende år. På dette seminar blev handleplanen for de kommende år lagt.  
 
For at sikre en større sammenhæng i den samlede organisation har vi valgt en mere effektiv bestyrelse 
reduceret i antal bestyrelsesmedlemmer. Vi har valgt en projektorganiseret bestyrelse for derigen-
nem at sikre et større ejerskab og mere professionelt virke. 
 
Denne organisering kræver, at bestyrelsen primært har til opgave at sikre koordination mellem og 
fremdrift i projekterne, samt mere politisk styring. Det medfører flere bestyrelsesmøder, og samtidig 
er forretningsudvalget nedlagt. 
 
Den regionale struktur skal sikre forankringen lokalt i en landsdækkende organisation. De regionale 
foreninger skal medvirke til opfyldelse af Folk og Forsvars formål og handleplan, hvilket kræver en indfly-
delse på de overordnede retningslinier, hvilket sikres gennem repræsentantskabsmøderne og repræsen-
tationen i bestyrelsen, samt de årlige formandsmøder.  
Vi er i gang med at udarbejde en kommunikationsstrategi, som blandt andet skal sikre en mere mål-
rettet og opdateret kommunikation til de regionale foreninger, som forudsætning for deres virke. Der 
ligger en stor politisk opgave med lokal politikerkontakt for vores regionale foreninger, som samtidig skal 
være det lokale samlingspunkt for medlemmerne gennem arrangementer med sikkerheds- og forsvarspo-
litiske emner og socialt samvær i forbindelse med faglige temaer. 
 
Folk og Forsvar er meget afhængig af et stort medlemstal. Der er derfor grund til at fokusere på fast-
holdelse og rekruttering af medlemmer i de kommende år. De mange medlemmer Folk og Forsvar i dag 
har placeret rundt i hele landet yder en uvurderlig indsats. Dem skal vi fastholde og sikre at deres enga-
gement fortsætter. Samtidig skal vi hverve nye medlemmer. Der er specielt to målgrupper, vi har un-
derrepræsenteret: de unge og kvinderne.  
Jeg er meget glad for at vores ungdomsorganisation YES har genvundet deres styrke og har lyst og 
vilje til at etableret en stærk organisation, der kan indgå i nogle af vores aktiviteter og dermed præge 
udviklingen ad den vej. Samtidig tror jeg at vores nye totalberedskabsprofil appellerer mere til kvinderne 
og dermed kan være grobund for en øget hvervning. 
 
Vi har ønsket at få en mere forenklet organisation, hvor fokus rettes mod vores formål og ikke mod øko-
nomiske vanskeligheder og administrative problemer og tidsspilde.  
Vi har styrket vores økonomi gennem hård styring. Basisudgifterne er minimeret og pengene målrettes 
projekterne. Jeg vil gerne rette en meget stor tak til Ole Lomholt, der gennem det sidste år har styret 
vores økonomi, således den i dag står stærkt og fremtidssikret.  
Tak for markant økonomisk støtte til nogle af vores projekter. Også tak for den anerkendelse af vores 
arbejde, der ligger heri. 
 
Vi har også forsøgt at styrke amtskredsenes arbejde ved at tilbyde en administrativ støtte. Vi har for-
enklet bogføringsproceduren for de gamle amtskredse. Der er ikke taget kompetence fra de lokale 
foreninger. De laver selv budgetter og er selv ansvarlige for budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse på 
deres generalforsamlinger, men de får altså nu hele materialet leveret fra landskontoret. Hermed sikres 
det også, at foreningens revision faktisk mere effektivt kan revidere hele foreningens aktivitetsområde. 
Vi står meget stærkt administrativt med ansættelsen af en ny generalsekretær, der bistås deltids af en 
bogholder.  
 
I Folk og Forsvar yder alle en frivillig indsats og bidrager med den ekspertise, den enkelte har. Vi vil ger-
ne professionalisere vores indsats og finder et behov for at mødes med eksperter på det forsvars- og 
sikkerhedspolitiske område. Derfor opretter vi et Advisory Board, hvor emner af interesse for Folk og 
Forsvar kan drøftes med danske og eventuel udenlandske eksperter til gensidigt gavn.  
Vi håber at mange af vores nuværende gode relationer vil deltage i Advisory Board. 
 
Aktiviteter 2006/2007 
Udsendt med dagsorden til repræsentantskabsmødet er en 3 siders oversigt over de mange aktiviteter 
Folk og Forsvar har gennemført i 2006. Lad mig derfor kun nævnte to aktiviteter fra 2006 og 2007. 
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Beredskabsforlig 
Folk & Forsvar slog i 2006 fast,  
 

• at vi ønskede os ”et robust og sikkert samfund”, hvor beredskabskulturen blev fremmet i både of-
fentlig og privat regi,  

• at koordinationen og sektoransvaret blev veldefineret,  
• at samspillet i den nationale infrastruktur blev øget,  
• at de frivillige blev mere inddraget,  
• at der blev etableret geografisk sammenfald omkring ansvarsgrænser og  
• at den regionale føringsstruktur kom på plads. 

 
Det nye beredskabsforlig fra 24. april 2007 er overvejende meget positivt.  
Vi får et mere robust og bredt beredskab, der på tværs af kompetencer og ansvarsområder finder et 
fornuftigt samspil i redningsberedskabet, og selvom Hjemmeværnet ikke er en del af det daglige red-
ningsberedskab, bliver det alligevel inddraget i samarbejdet om de frivillige ved, at frivillig-
kontaktudvalgets opgaver redefineres, så Hjemmeværnet kan indgå som en støtte til de øvrige elementer 
i redningsberedskabet. Et godt signal. Det er helt klart også en styrkelse i kampen mod terroren, der lige 
siden 2001 har været et af de uforudsigelse problemer for dansk beredskab.  
 
Bogudgivelse ”I krig for freden” 
Folk og Forsvar udsendte i 2006 bogen ”I krig for freden” med økonomisk støtte fra Forsvarsministeriet til 
markeringen af, at det den 7. november 2006 var 50 år siden, man oprettede det første danske FN-
kontingent. 
Bogen rummer en lang række faktuelle oplevelser og holdninger fra danskere, der var med til at gøre en 
forskel for verdensfreden, og som på et personligt og menneskeligt plan netop kan sætte vore 50 års 
flotte FN-arbejde i fokus. 
Bogen bærer interessante forord af udenrigsminister Per Stig Møller, og generalløjtnant K.G.H. Hillingsø 
har bistået med at kæde de faktuelle beretninger sammen. 
 
Samtidig udviklede vi en hjemmeside www.fnsoldat50aar.dk til brug for skoleklasser landet over. 
 
Tak for samarbejde 
Jeg vil gerne slutte min beretning med en tak for den modtagelse jeg har fået i mit første år som for-
mand. Jeg tiltrådte med spænding og ydmyghed. Det er med stor stolthed, at jeg i dag aflægger min 
første beretning. Overalt har jeg mødt interesse, imødekommenhed og engagement. 
 
Jeg vil gerne rette en tak til de mange ildsjæle i amtskredse og tilsluttede organisationer, der landet over 
yder en uvurderlig indsats for Folk Forsvars formål. Gennem jeres aktiviteter og virke skabes kendskab 
og opmærksomhed. 
 
Tak også til præsidiet og dets nytiltrådte formand Sven A. Blomberg for opbakning til at udbrede det for-
svarspositive budskab. 
 
Tak til enkeltpersoner, fonde og virksomheder, der har ydet økonomisk støtte. Tak for den tiltro og aktive 
medvirken, I viser Folk og Forsvar. 
 
Jeg vil også gerne takke Forsvarets øverste ledelse for et godt og konstruktivt samarbejde, som jeg hå-
ber fortsætter de kommende år. 
 
Til den siddende bestyrelse vil jeg rette en særlig tak. I har meget loyalt taget imod de nye tanker og 
aktivt medvirket til, at vi i dag har en stærk og fremtidssikret organisation.  
 
Jeg vil også takke de mange enkeltpersoner og udvalg, der støtter og hjælper i det daglige. En særlig tak 
til vores informationsudvalg for de flotte resultater i løbet af året og tak for jeres mange konstruktive 
forslag til nye projekter. 
 
Afslutning 
Med op mod 100.000 medlemmer og i øjeblikket en markant tilgang af individuelle medlemmer er vi en 
organisation i bevægelse. 
 
Jeg håber denne beretning viser at Folk og Forsvar er en aktiv og dynamisk organisation, der husker 
sin og landets historie samtidig med, at den tilpasser sig det nuværende samfunds vilkår.  
Vi er en organisation med en folkelig forankring og med vilje til fortsat at kæmpe for Fred i Frihed. 
Budskabet til beslutningstagere i dette land er klart. I kan regne med os – vi bidrager gerne aktivt i for-
bindelse med næste forsvarsforlig. 
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