Flyvevåbnets Soldaterforening
2 seneste referater fra Repræsentantskabet

Foreningshåndbogen
Afsnit 7

Referat fra repræsentantskabsmøde 2018
Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2018 i Limfjordsalen, Flyvestation Aalborg
Deltagere:
Fra Hovedbestyrelsen:
Leif Giebel, Helge Hoff, René Crone (AAL), Henning Halkjær (KAR), Leif Pedersen (SKP), Knud Bisgaard (Effektudvalg)
Fra afdelingerne:
Lis Yttung (SKP), Lars Farving (KAR)
Revisorer:
Leo Schmidt, Kaj Møller
Forretningsfører:
Elly Due
Afbud:
Fra Hovedbestyrelsen:
Kai Clausen (VÆR-JON), Arne Slej (Jubilæumsudvalg), Ernst Kronvold Frederiksen (Redaktionsudvalg),
Finn Schjoldager (Skydeudvalg)
Fra afdelingerne:
Gert Rebsdorf (AAL), Poul Aalborg (VÆR-JON)
Leif Giebel bød velkommen med kommentaren, at forsamlingen nok bød på kvalitet frem for kvantitet.
Han præsenterede følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Landsformandens beretning til godkendelse
4. Orientering fra afdelingerne
5. Udvalget vedr. ”Jubilæums-Trofæet” orienterer
6. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
7. Behandling af indkomne forslag.
a. Landsformanden/Hovedbestyrelsen fremsætter forslag om optagelse af Skydeudvalgsformand og Effektudvalgsformand i
Hovedbestyrelsen og repræsentantskabet. Ændring af vedtægterne §20, §21 og §22 pkt. a.
8. Behandling af kommende års budget, herunder fastsættelse af indskud og kontingent.
9. Valg af Landsformand (På valg)
10. Valg af Landsnæstformand (Ikke på valg)
11. Valg af Jubilæumsansvarlig
12. Valg af redaktør for PROPEL
13. Valg af Skydeudvalgsformand (såfremt vedtaget under pkt. 7)
14. Valg af Effektudvalgsformand (såfremt vedtaget under pkt. 7)
15. Valg af én kritisk revisor. (Leo Schmidt modtager genvalg)
16. Valg af revisorsuppleant. (Erik K. Mikkelsen modtager genvalg)
17. Valg af tre-mands udvalg vedr. ”Jubilæums Trofæet”. Valget gælder for ét år.
18. Valg af sted for næste års ordinære repræsentantskabsmøde.
19. Eventuelt
1: Valg af dirigent og referent
Valgt som dirigent blev Karl Kristian Hoff, der præsenterede sig selv. Medlem af hjemmeværnet, spejderleder og medlem af
Korpsrådet for Det Danske Spejderkorps.
I sagens natur kender han nogle af de delegerede samt en hel del til Flyvevåbnets Soldaterforening.
Karl startede med at konstatere, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet.
Med hensyn til referent påpegede dirigenten på, at det ikke står i lovene, at det er LNF, der er referent ved
repræsentantskabsmøderne. Noget der skal kigges på. Da det altid har været kutyme, så accepterede man, at det er LNF, der
blev referent.
2: Valg af stemmetællere
Begge revisorer accepterede at være stemmetællere, hvis der opstod behov herfor.
3: Landsformandens beretning til godkendelse
Landsformandens beretning var udsendt i forvejen, men han trak nogle få punkter op.
Beretningen blev enstemmigt godkendt uden de store spørgsmål.
4: Orientering fra afdelingerne
Der blev kort orienteret fra de tre tilstedeværende afdelinger om de aktiviteter, der foregår derude. Ud over soldaterjubilæerne,
så var der andre aktiviteter.
Karup havde både Put and Take og Bankospil på programmet.
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Skrydstrup fortalte om en oplevelse ved soldaterjubilæet, hvor ISS havde glemt dem. Men ved fælles hjælp lykkedes det at få
afviklet jubilæet uden større problemer.
I Aalborg har Fælleskydningen og jagerskydningen samt et spændende foredrag med OB Karsten Schultz om hans liv i
Flyvevåbnet været en del af programmet.
5: Udvalget vedr. ”Jubilæums-Trofæet” orienterer
René Crone, formand for Jubilæumstrofæet, var meget skuffet over, at der overhoved ikke var indkommet forslag til
modtagere af trofæet. Han opfordrer til, at man ude i afdelingerne finder nogle folk, som har fortjent at få trofæet stående hos
sig i et år. Der er jo mange folk, der lokalt gør en masse for soldaterforeningen. Skriv til René.
Udvalget havde så i år selv valgt, at trofæet skulle gå til en person, som har vist engagement og har visioner for fremtiden for
soldaterforeningen. Valget faldt på LF Leif Giebel, som fik overrakt trofæet, den smukke Hercules.
6: Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
Forretningsfører Elly Due gennemgik regnskabet.
Spørgsmål og kommentarer:
Ved Roskilde Airshow koster standen 2000,- kr. Det er vigtigt, at vi også viser flaget her.
Leif finder ud af, hvorfor det kun er Aalborg Veterancenter, der betales kontingent til.
Helge mente, at han i sin tid foreslog, at FSF betalte medlemskab i støtteforeningerne til alle veterancentre.
Vedrørende møder i de Danske Marine- og Soldaterforeningers Fællesråd (DSM) i Hovedstaden, er det aftalt, at Kaj Clausen
kan substituere LNF ved forfald fra LF-side for at spare kørselsudgifter.
Vi er forsikret ved skydeaktiviteterne. Men ved andre arrangementer som f.eks. Danish Air Show kræves det, at vi også har
en ansvarsforsikring. Elly finder ud af, hvad vi har af forsikringer.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
7: Behandling af indkomne forslag.
Leif Giebel fremlagde forslag, inklusiv nødvendige vedtægtsændringer, om at få formændene for skydeudvalget og
effektudvalget med i Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet.
Der var lidt snak om, hvad Repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen egentlig skal lave. Lars Farving anbefalede, at det kun er
formændene, der er i Hovedbestyrelsen. PR- udvalget manglede. Emnet behandles i Hovedbestyrelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Det betyder også, at vedtægterne skal rettes efterfølgende.
8: Behandling af kommende års budget, herunder fastsættelse af indskud og kontingent.
Elly gennemgik budgettet. Der er slettet 34 medlemmer på grund af manglende indbetalinger. Har i dag ca. 1500 betalende
medlemmer. Man opfordrer afdelingerne til at reklamere for Soldaterforeningen ved de årlige soldaterjubilæer, da ca. 60 % af
deltagerne er ikke- medlemmer.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget
9: Valg af Landsformand
Leif Giebel blev enstemmigt genvalgt som Landsformand for de næste to år.
10: Valg af Landsnæstformand (Ikke på valg)
Dirigenten påpegede, at vedtægterne kan tolkes sådan, at LNF er på valg hvert år. Hovedbestyrelsen noterede sig dette og vil
arbejde på at præcisere vedtægterne. Man valgte at følge kutyme og vælge LF forskudt et år i forhold til NLF.
11: Valg af Jubilæumsansvarlig
Arne Slej blev enstemmigt genvalgt som Jubilæumsudvalgsformand
12: Valg af redaktør for PROPEL
Ernst Kronvold blev enstemmigt genvalgt som redaktør af PROPEL.
13: Valg af Skydeudvalgsformand
Finn Schjoldager blev enstemmigt genvalgt som Skydeudvalgsformand
14: Valg af Effektudvalgsformand
Knud Bisgaard blev enstemmigt genvalgt som Effektudvalgsformand
15: Valg af én kritisk revisor.
Dirigenten påpegede igen, at formuleringen i vedtægterne er uklar. Man vælger én revisor, men vi har to ligesom i
afdelingerne. Hovedbestyrelsen noterede sig problemet og vil rette det.
Kaj Møller er i forvejen valgt og Leo Schmidt blev enstemmigt genvalgt

16: Valg af revisorsuppleant.
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Erik K. Mikkelsen blev enstemmigt genvalgt
17: Valg af tre-mands udvalg vedr. ”Jubilæums Trofæet”.
Valget gælder for ét år.
Elly spurgte til, hvordan udvalget er sammensat.
René forklarede, at udvalget består af ham samt foregående års modtager og sidste års modtager(e). Så udvalget består herefter
af René Crone, Elly Due og Knud og Doris Larsen.
18: Valg af sted for næste års ordinære repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabet overdrager opgaven med at arrangere næste års Repræsentantskabsmøde til Værløse-Jonstrup afdeling.
Det foreslås, at de afholder det et centralt sted, hvor der er lige langt for alle, f.eks. Trekantområdet. Dato udmeldes snarest.
19: Eventuelt
Elly har gennemgået sit kartotek, som indeholder mere end 5300 adresser. Hun opfordrer til, at man hurtigst muligt giver
hende besked om dødsfald. Hjemmesiden vil hun også gerne have opdateret.
Lars Farving mente, at flere ville deltage i generalforsamlingerne, hvis man flyttede det væk fra det mørke februar, hvor vejret
kan være dårligt og det er mørkt. Hovedbestyrelsen noterede sig det.
Leif Giebel: Dannebrog bliver 800 år næste år. Vi må finde ud af, hvordan det vil blive fejret.
LF fortalte om DSM, vores paraplyorganisation med de andre soldaterforeninger og marineforeninger.
Han gennemgik næste mødes dagsorden.
Den 25. Maj 2018 trådte en ny EU-forordning i kraft: Beskyttelse af persondata. Det gælder for alle, der
samler/bruger/opbevarer data af personlig karakter. Det gælder derfor også for os som forening med vores medlemskartotek.
Justitsministeriet har endnu ikke lavet og udsendt en vejledning til foreninger, om hvordan de skal håndtere dette. Derfor
afventer vi denne vejledning.
Leif Giebel havde været til et seminar, hvor man havde gennemgået dette emne. Dirigenten kunne oplyse, at Det Danske
Spejderkorps var langt fremme med templates og skabeloner til databehandlingsoversigt, der kan findes inspiration i. Helge
fremviste nogle skemaer fra DGI, hvor foreningens skytter er registrerede. Som sagt afventer vi en officiel vejledning fra
ministeriet. Hovedbestyrelsen vil selvfølgelig følge dette nøje.
LF har en leder i PROPEL hver gang. Det synes forsamlingen er en rigtig god ide og opfordrede ham til at fortsætte med det.
Det viser, at Landsformanden er engageret og nærværende i foreningen.
Der arbejdes stadigvæk med at opdatere Håndbogen både af LF og NLF. Det går lidt langsomt, men man er fast besluttet på, at
det skal gøres færdig. Ernst har lavet en ny template, hvor det hele skal skrives over på samtidigt med, at det hele skal
opdateres.
Leif Giebel takkede dirigenten for at holde styr på forsamlingen.
Dagen sluttede med kaffe og småkager i Flyvestuen.
Referent: Helge Hoff

Side 3 af 7

Dato 1-4-2019

Flyvevåbnets Soldaterforening

Foreningshåndbogen

2 seneste referater fra Repræsentantskabet

Afsnit 7

Referat fra repræsentantskabsmøde 2017
Referat fra mødet 20. maj på KFUM’s Soldaterhjem, Herningvej 31, Kølvrå, Karup
Deltagere
fra Forretningsudvalget
Leif Giebel (LG), Finn Schjoldager (FS), Knud Bisgaard (KB), Ernst Kronvold Frederiksen (EK)
fra Skrydstrup Afdeling: Leif Pedersen (LP), Jens Chr. Nielsen (JC), Lis Yttung (LY)
fra Aalborg Afdeling: Bent Jørgensen (BJ), René Crone (RC), Gert Rebsdorf (GR)
fra Karup Afdeling: Henning Halkjær (HH), Poul Hjorth (PH), Bent Ove Næsted (BN)
fra Værløse-Jonstrup Afdeling: Flemming Raalund (FR), Poul Aalborg Hansen (PA), Søren Eibak (SE)
Revisorer: Leo Schmidt (LS), Kaj Møller (KM)
Afbud fra:
Kai Clausen, Arne Slej, Erling H. Sørensen, Elly Due
Utraditionel indledning
Kaffe og rundstykker var klar, da deltagerne mødte kl. 9, og mens man nød traktementet, bød landsformanden Leif Giebel
velkommen og orienterede om det første punkt på dagens program, som var en rundvisning på Helikopter Wing Karup. Det
blev en spændende og oplysende oplevelse for alle deltagerne, hvor vi så hele udvalget lige fra den 40-årige Lynx over Fennec
og EH101 Merlin til den spritnye MH-60R.
Rundviseren OS, alias OL Ole S. Nielsen, beklagede, at der ikke var så meget tid, men han formåede at give os virkelig megen
information på de 1½ time, rundvisningen varede.
Så snart deltagerne var tilbage på Soldaterhjemmet, gik man i gang med repræsentantskabsmødet.
I Elly Dues fravær blev EK valgt som referent.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Forslag: Poul Hjorth (PH), som valgtes enstemmigt
2. Valg af stemmetællere
PH konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet, og efterlyste indvendinger mod dagsordenen. Der var
ingen, og herefter valgtes GR og JC til stemmetællere.
FR ønskede begrundelsen for de mange afbud fra Forretningsudvalget, og LG oplyste, at alle ikke-fremmødte havde indsendt
acceptable begrundelser for deres afbud.
3. Godkendelse af beretninger.
Jubilæumsudvalgets beretning.
Der var i 2016 udsendt 1964 indbydelser, og 281 jubilarer mødte op, fordelt med 45 i Jonstrup, 114 i Karup, 84 i Skrydstrup og
38 i Aalborg, i alt en lille tilbagegang på 8 i forhold til 2015. Antallet af medlemmer / ikke-medlemmer var næsten ligeligt
fordelt, og der blev uddelt 172 jubilæumsnåle. Blandt de fremmødte jubilarer er der flest 50-års (66), herefter 60-års (44) og
40-års (41), men det lave antal 25-års (6) er bekymrende. Dog var der hele 4 70-års jubilarer. Beretningen blev enstemmigt
godkendt.
Redaktionsudvalgets beretning.
Der var ikke indsendt beretning fra redaktionsudvalget, og formanden var fraværende.
PR udvalgets beretning.
Den skriftlige årsberetning omtalte Flyversoldatens Ur, hjemmesiden, Facebook, og PROPEL. EK gennemgik beretningen
kort, og foreslog herefter, at det Flyversoldatens Ur, som skal uddeles ved hjemsendelsen af februarholdet den 31. maj bliver
det sidste, fordi den medlemstilgang til foreningen, der var formålet med uddelingerne siden 2008, var udeblevet. Der var
tilslutning til forslaget fra alle delegerede, ligesom der var enighed om, at Flyvevåbnets Soldaterforening fortsat skal markere
og belønne ”den bedste kammerat” på holdet, når de værnepligtige hjemsendes, blot med en gimmick, der er billigere, men
som alligevel er af bevaringsværdig værdi for modtageren. LG kontakter befalingsmænd ved AFTC*) for ideer.
FR mente at Facebooksiden var ganske uinteressant, i hvert fald for ham.
EK sagde hertil, at den især var oprettet for at ramme yngre mennesker, der færdes hjemmevant på dette sociale medie, og at
antallet af ”likes” svarer til omkring halvdelen af foreningens medlemstal, men man kan ikke konstatere, om det kun er
medlemmer.
FR: hvor ofte opdateres hjemmesiden?
EK: ved hver udgivelse af PROPEL samt omgående, når en afdeling/lokalafdeling indsender en hastesag f.eks. om et
arrangement.
LG beklagede, at foreningshåndbogen på hjemmesiden ikke er up-to-date.
EK: Det skyldes, at repræsentantskabet tidligere har vedtaget, at Landsnæstformanden er den eneste person, der må foretage
ændringer i håndbogen, og at web-master ikke har modtaget opdateringer siden maj 2014.
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FR savner initiativer til medlemshvervning fra PR-udvalget.
EK fortalte at omtale af Flyvevåbnets Soldaterforening ikke kun udleveres til værnepligtige ved hjemsendelse, men til alle, der
forlader et job i Flyvevåbnet.
For at kunne følge op på denne aftale, efterlyste han kontaktpersoner på alle Flyvevåbnets tjenestesteder. (Er modtaget fra
Skrydstrup).
Ved hver udgivelse sendes 100 stk. PROPEL til AFTC*, som placerer dem i de værnepligtiges opholdsstue.
BJ foreslog at sætte kupon for indmelding i PROPEL. Taget ad notam.
FR kunne ikke godkende beretningen, men den godkendtes dog med alle øvrige stemmer.
Skydeudvalgets beretning.
FS beklagede en fortsat faldende deltagelse i Landsskydningen, og opfordrede afdelingerne til at agitere for deltagelse.
FR mente, at grunden var manglende faciliteter, men hans synspunkt vandt ikke gehør i forsamlingen.
FR efterspurgte tilfredshed med skydepokalerne, og foreslog at finde på noget andet.
FS har ikke undersøgt, hvad modtagerne synes om de eksisterende pokaler, men fra både Skrydstrup og Aalborg afdelingerne
blev der udtrykt stor tilfredshed med de præmier, som vinderne i Landsskydningen modtager.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Effektudvalgets beretning.
2016 har været et roligt år for udvalget, antal ekspeditioner er faldet med 33 % i forhold til 2015. Årets salg ved jubilæerne var
Værløse-Jonstrup: 250 kr., Karup: 740 kr. Skrydstrup: 1225 kr. og Aalborg: 1293 kr.
Især de blå skjorter har været succes, men ellers er salget spredt på hele vareudvalget. Ved jubilæerne er det mest caps, der
sælges.
Der skal indkøbes bitterglas og nøgleringe inden jubilæerne i 2017, og KB har fundet en leverandør, hvor prisen på nøgleringe
er ca. 40 % lavere.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Landsformandens beretning.
LG var i sin skriftlige beretning utilfreds med, at han ikke var nået så tæt på sine opstillede målsætninger som planlagt. Det
skyldtes mestendels en udskydelse af hans pension, der var forventet i efteråret, samt involvering i et nyt projekt i Flyvevåbnet.
LG udtrykte stor tilfredshed med Kaj Clausens indsats som næstformand, som havde aflastet ham meget hvad angår
formandens opgaver øst for Storebælt, og han var også tilfreds med Kajs tilsagn om at fortsætte i Soldatens og Orlogsgastens
Fonds bestyrelse.
Det omtalte nye projekt, som LG deltager i medfører en del arbejdsdage på Sjælland, så han anser det for muligt at kombinere
arbejdet med de opgaver, han får på soldaterforeningens vegne i hovedstadsområdet, nu, hvor Kaj Clausen afgår som
Landsnæstformand.
Hvad angår Soldatens og Orlogsgastens Fond uddeles der på grund af de generelle økonomiske vilkår ikke legater i år, men vi
har 2.500 kr. stående fra tidligere, som vi skal gøre AFTC opmærksom på, idet beløbet er øremærket til værnepligtige.
De indkomne forslag til ændringer af soldaterforeningens love har LG for overskuelighedens skyld samlet på et stykke papir,
og visse steder tilføjet egne forslag.
Trods op ad bakke ser Landsformanden dog optimistisk på fremtiden for Flyvevåbnets Soldaterforening.
FR: Bliver PROPEL snart bedre?
LG: Umiddelbart synes jeg, at PROPEL lever op til mine forventninger. Hvis der savnes foreningsrelevante artikler i bladet,
falder det tilbage på afdelingerne.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
4. Orientering fra afdelingerne.
Skrydstrup:
LP: Lokalafdelingerne er meget aktive, så aktive, at der faktisk ikke er noget tilbage til afdelingen at tage sig af.
Ved årgangsjubilæet 2016 var der så mange af de ansatte udsendt, at vi måtte ty til veteranerne i Team Tordenjet, for at få
noget at vise jubilarerne. Men mange af de ældre var godt tilfredse med at se noget, som de kendte fra deres soldatertid
Karup:
HH: Rimeligt med aktiviteter igennem året. I oktober besøgte vi Airbus-fabrikkerne for sidste gang, årgangsjubilæet var som
sædvanligt vellykket, og det årlige bankospil var velbesøgt.
Til efteråret – mere præcist lørdag den 16. september – har afdelingen jubilæum.
Værløse-Jonstrup:
FR: Afdelingen kører godt. Der er mange energiske medlemmer i bestyrelsen, som udfører et stort arbejde i forbindelse med de
aktiviteter der arrangeres for medlemmerne, som også møder flittigt op. En særlig tak skal lyde til fanebærerne, der altid villigt
møder op, når afdelingen skal vise fanen. Til næste års jubilæum har vi en 75-års jubilar.
Der er meget lidt Flyvevåben tilbage i Jonstrup, men vi håber alligevel at kunne stable et godt jubilæum på benene til
september.
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Aalborg:
RC: Medlemstallet er rimeligt stabilt, men svagt faldende. Vi har været til parole på Flyvestationen, og har vist fanen ved
forskellige lejligheder f.eks. 4.-5. maj og den Nationale Flagdag.
Vi deltager i Landsskydningen og i Jagerskydningen i Thisted.
Årgangsjubilæet blev først afviklet i oktober på grund af en stor NATO-øvelse, men var alligevel en stor oplevelse for
jubilarerne.
Både Flyvestationen og ISS (kantinen) skal have tak for indsatsen.
Afdelingen har et godt samarbejde med Flyvestationen, Forsvarsbrødrene og de samvirkende soldaterforeninger.
5. Godkendelse af foreningens reviderede regnskab.
I forretningsførerens fravær gennemgik revisor Leo Schmidt årsregnskabet, som var tilfredsstillende i betragtning af,
at overskuddet fra 2015 til 2016 var næsten firedoblet.
Revisorerne havde revideret og havde påtegnet regnskabet uden anmærkninger.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
6. Behandling af kommende års budget, herunder fastsættelse af indskud og kontingent.
Punktet blev udsat til efter behandling af indkomne forslag
7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra Landsformanden til ændring af lovene
LG: Jeg har udsendt følgende Forslag:
Ledelsesstrukturen i Flyvevåbnets Soldaterforenings foreslås ændret, således at det nuværende Forretningsudvalg erstattes af
en Hovedbestyrelse.
Argumentation: Den daglige ledelse af FSF vil, gennem større grad af inddragelse af afdelingerne, blive styrket til gavn for den
fortsatte og positive udvikling af FSF.
Udfald 1
(Forretningsudvalg ændres til Hovedbestyrelse):
De fra JON/VÆR og SKP til repræsentantskabet fremsendte ændringsforslag drøftes og bearbejdes med henblik på ændring af
FSFs love.
Det foreslås, at Hovedbestyrelsen bør/kan sammensættes af landsformand, landsnæstformand (sekretær), kasserer, Propels
redaktør samt repræsentant fra hver afdeling.
Der gennemføres valg til Hovedbestyrelse som pkt. 8 i udsendt agenda – hver afdeling anmodes om at vælge / udpege
repræsentant, der midlertidigt (hvis afdelingen skal godkende) eller for en hel valgperiode kan indgå i Hovedbestyrelsen.
Udfald 2
(Forretningsudvalg fastholdes):
De eksisterende vedtægter drøftes og opdateres, så de er tidssvarende.
Der gennemføres valg jf. udsendt dagsorden pkt. 8.
Andet
I forlængelse af begge ovennævnte udfald, iværksættes opdatering af håndbog og hjemmeside.
FR: Før forslaget behandles vil jeg gerne vide, om de 4 afdelingsformænd er klar til det arbejde, eventuel vedtagelse af
forslaget/ene medfører?
LP: Ja, med forbehold for at mit arbejde lægger periodiske hindringer i vejen
HH: Ja, jeg er klar’
RC: Kan ikke svare på formandens vegne, men er meget sikker på, at Helge Hoff er klar.
LG: har drøftet emnet med Helge, og ved, han er klar.
Efter en kort debat vedtog repræsentantskabet udfald 1.
Herefter gennemgik man hver enkelt paragraf i det af landsformanden udsendte resume af gældende vedtægter med
ændringsforslag fra Værløse-Jonstrup, Skrydstrup og Landsformanden.
LG foreslog, at hovedbestyrelsen bemyndiges til eventuelle finpudsninger i de nye vedtægter, og der var ingen indvendinger.
De reviderede vedtægter blev herefter vedtaget énstemmigt
De nye vedtægter for Flyvevåbnets Soldaterforening kan ses på foreningens hjemmeside og på midtersiderne i PROPEL august
2017.
8. Valg til hovedbestyrelse
Landsformand
Landsnæstformand
Kasserer
Skrydstrup Afdeling:
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Ikke på valg
Helge Hoff, Aalborg Afd. foreslået og valgt
Elly Due valgt
Leif Pedersen

Dato 1-4-2019

Flyvevåbnets Soldaterforening
2 seneste referater fra Repræsentantskabet
Aalborg Afdeling:
For Værløse-Jonstrup Afd.:
Karup Afdeling:
Jubilæumsansvarlig:
Redaktør PROPEL

Foreningshåndbogen
Afsnit 7

René Crone
Flemming Raalund
Henning Halkjær
Arne Slej
Ernst Kronvold Frederiksen

Desuden valgtes uden sæde i hovedbestyrelsen
Formand for Skydeudvalget
Finn Schjoldager
Formand for Effektudvalget
Knud Bisgaard
Midlertidigt PR-udvalget
Ernst Kronvold Frederiksen (Afløser skal findes snarest)
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Revisor: Knud Bidstrup Jensen. Modtager ikke genvalg.
Forslag: Revisorsuppleant Kaj Møller. Valgt
Revisorsuppleant: Forslag: Knud Bidstrup Jensen. Valgt
10. Udvalget vedr. ”Jubilæums Trofæet” orienterer.
Lokalafdeling Thy-Mors indstiller Knud og Dorit Larsen til modtagere af Jubilæumstrofæet.
Sammen har de to i årevis lagt et enormt arbejde i lokalafdelingen, og de er altid villige til en ekstra indsats, ligesom de hvert
år forestår den eneste Jagerskydning der stadig foregår i Flyvevåbnets Soldaterforening.
Indstillingen blev godkendt enstemmigt
og RC forestår overrækkelsen.
11. Valg af tre-mandsudvalg vedr. Jubilæums Trofæet”.
Valget gælder for et år.
René Crone, Knud og Dorit Larsen samt Elly Due blev valgt
6. Næste års budget genoptaget
Indskud og kontingent fortsætter uændret
Forslag fra flere afdelinger om at øge tilskud til afdelingerne fra 25.000 til 30.000 kr. i 2018 vedtaget. Forretningsføreren
foretager en retfærdig fordeling i forhold til medlemstal.
12. Valg af sted for næste års ordinære repræsentantskabsmøde.
Aalborg Afdeling ansvarlig for afholdelse.
Dato meddeles snarest de delegerede.
13. Eventuelt
Kørselsafregninger vedrørende dagens møde scannes og tilsendes forretningsføreren
*) AFTC: Air Force Training Center
Referent: Ernst Kronvold Frederiksen
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