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Referat fra hovedbestyrelsesmøde efterår 2018
Hovedbestyrelsesmøde den 17. november 2018, KFUM, Treldevej 99, Fredericia
Referat
Deltagere:
LF Leif Giebel, LNF Helge Hoff, Kaj Clausen, Leif Pedersen, Henning Halkjær, Elly Due
Udvalg: Arne Slej, Finn Schjoldager, Knud Bisgaard og Ernst kronvold.
Afbud: Ingen
1: Velkomst
Leif bød velkommen.
2: Referater
Repræsentantskabsmødet 2018:
Referenten er bestemt via Håndbogen.
Forsikringer: Elly finder ud af, hvad det koster. Vi skal kun være forsikret for mindre skader.
Nettoafgang fra FSF er 58 sidst i år.
Kaj melder en dato og sted ud for næste Repræsentantskabs møde.
Kartoteket indeholder 29489 adresser.
Elly laver et udkast vedrørende persondatalovgivningen. Skal også skrives ind i Håndbogen.
HB møde den 3.marts 2018:
KFUM har adressen Treldevej 99 i stedet for 97
Helge sender råtekst ud til korrektur. Derefter er der 14 dage til respons. Sendes så ud i pdf
Leif Giebel opfordrer dog alle afdelinger til at komme med indslag til Propel
Ellers ingen kommentarer
3: DSM
Der har været en del aflysninger af møder i DSM, mest pga. at formanden Flemming Rytter havde en datter, der døde af kræft.
Han vil nu forlade DSM og DSL og der skal vælges en ny formand. Den 6. december overtager Carl Bratved midlertidigt
posten som formand DSL og Ole Løje overtager midlertidigt posten som formand for DSM indtil næste generalforsamling.
Leif orienterede om dagsordenen for den 6. dec. i DSM og hvad de arbejder med bl.a. møde med forsvarschefen (FC).
Transportproblemer, når der er store arrangementer. Der lægges op til en flerårig aktivitetsoversigt, hvoraf bl.a. fremgår behov
for transportstøtte fra Forsvaret.
Traditionsplejende foreninger. Hvad vil FC bruge dem til samt samarbejdet med ISS (via FES). LF har overtaget posten som
DSM-kontaktperson i forhold til FES og der er sendt mail til STCH FES med henblik på. at etablere kontakten.
LF udsender også DSM referaterne til HB.
Vores logo med kongekronen er nu godkendt. Originalerne gemmes fysisk hos Formanden sammen med Magrethes
godkendelse om at være protektor.
Kontingent til DSM fra os: Vi vil kun betale op til max 2000 pr år. Man snakker stadigvæk om forskellige fordelingsnøgler.
4: Kongekronen.
Se 3
5: Gennemgang af vedtægterne
Både håndbogen og vedtægterne skal opdateres.
Starter med at opdaterer vedtægterne og derefter Håndbogen.
Gennemgang af vedtægter. Der var en hel del små rettelser og trykfejl. Der er nok behov for at se på de nye vedtægter for
enkelte justeringer. Bl.a. nævnes” protokol” i stedet for referat. Referater fra Hovedbestyrelsesmøder og
Repræsentantskabsmøderne rundsendes for korrektur og skal underskrives af LF og dirigent. De opbevares rent fysisk hos LF.
LF og LNF ser på vedtægterne og kommer med evt. rettelser til Repræsentantskabsmødet. Udvalgsformændene skal indskrives
som delegerede til Repræsentantskabsmødet.
Vi vedtog, at ændringerne er af mindre karakter og kan gennemføres som beskrevet, men at disse også vil blive fremlagt ved
næste repræsentantskabsmøde.
6 + 7:
Jubilæumsudvalg: Arne fremlagde statistikker for deltagelse i soldaterjubilæerne.
Udgifter til porto 17.000, -kr.
Der er et underskud på ca. 30.000, - kr. i alt på jubilæerne. Det er dog stadigvæk vores vigtigste aktivitet.
Forslag til ændringer for at spare penge:
Vi sløjfer nøgleringene til deltagerne!

Side 1 af 4

Dato 1-4-2019

Flyvevåbnets Soldaterforening

Foreningshåndbogen

2 seneste referater fra Hovedbestyrelsen

Afsnit 8

Stigning i deltagerpriserne? Afdelingerne skal finde priser til næste år for jubilæerne, inden vi fastsætter nye priser på
deltagelsen. Det skal altid være sådan, at deltagelsen skal koste mere for ikke-medlemmer af foreningen.
Afdelingerne opfordres til at udveksle best praxis for omfang (kost, gaver, andre udgifter) mellem afdelingerne.
Prøver at finde andre og billigere løsninger med servering og mad.
Aalborg ønsker at flytte soldaterjubilæet til første weekend i oktober, så man også kan være med i Skrydstrup.
PROPEL: redaktøren vil gerne have lov til at kun lave 12 sider, hvis der ikke er stof nok. Ingen modsagde dette.
De værnepligtige får nu en Wingman multitool i stedet for uret, som Ernst eller Leif udleverer. Det er billigere end uret og de
første tilbagemeldinger fra modtagerne er absolut positive.
DSM-logo må gerne nu sættes (diskret) på vores brevpapir og skrivelser.
Man kunne sætte en QR-kode bag bladet, så man derved kunne finde mere info om FSF.
Vi får tilbud om at deltage i Nordisk Soldaterforeningers Stævne, men vi vælger det normalt fra, da det koster 2000,-kr pr
person.
Effektudvalget vil gerne regulere priserne lidt op på tøjvarer. Knud har lavet en ny liste.
Måske kun logo på den ene side på muleposen.
Sæt udsalgsprisen til lige over kostprisen og vurder om det hænger sammen.
Skydeudvalg:
Der er kun 35 skytter til landsskydningen og deltagelsen har været for nedadgående gennem flere år.
Ønsker tællemaskinen kalibreret. Finn undersøger, hvad det koster.
Leif: Klumme af K.E. Nielsen. Kan vi gøre mere for at synliggøre os i samfundet og Forsvaret?
8: Håndbogen
Leif og Helge er i gang med at opdatere den med stor hjælp af Ernst. Råteksten leveres af Ernst, som så efter input fra LF og
LNF retter det til de nye skabeloner.
Ernst har lavet en super god og anvendelig procedure for opdateringen, som Leif præsenterede.

9:
Leif sender ud hvordan vi kan bruge en evt. taletid på nytårsparolerne, hvor vi kan fremme FSF blandt de aktive soldater på
flyvestationerne. Flyvevåbnets chefer har meldt positivt tilbage, at vi kan få taletid på deres nytårsparoler, så der udestår et
koncept, der beskriver formål med tiltaget, eventuel udlevering af erkendtlighed fra FSF samt ikke mindst økonomien i tiltaget.
10: Ingen
11: Repræsentantskab 2019:
Der blev foreslået den 11. maj eller 25. maj.
Kaj undersøger om KFUM i Fredericia kan have os.
12:
Elly havde en meddelelse:
Tidligere jubilæumsudvalgsformand Bent Petersen er meget syg.
Leif gjorde lidt reklame for ”365 fortællinger”, der er i gang.
Kaj: Soldatens og Orlogsgastens fond: 2500 kr. uddelt til værnepligtige hjemsendelseshold fra Karup. Kaj ser på, om man kan
lave fundatsen om, så det kan uddeles til andre.
Referent: Helge Hoff
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Referat fra hovedbestyrelsesmøde forår 2018
Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 3. marts 2018 på KFUM’s Soldaterhjem, Treldevej 97, Fredericia
Deltagere:
Landsformand Leif Giebel, (LF), Landsnæstformand Helge Hoff, (LNF), Kaj Clausen, Afdelingsformand Værløse-Jonstrup
Leif Pedersen, Afdelingsformand Skrydstrup
Fra udvalg:
Arne Slej, Jubilæumsudvalget, Finn Schjoldager, Skydeudvalget, Knud Bisgaard, Effektudvalget,
Ernst Kronvold, Redaktionsudvalget
Afbud på grund af ufremkommeligt føre:
Henning Halkjær, Afdelingsformand Karup, Elly Due, Forretningsfører
Landsformanden Leif Giebel bød velkommen til dette første rigtige Hovedbestyrelsesmøde efter den nye struktur i ledelsen.
Man enedes om følgende dagsorden for mødet:
1. Vedtægtsændringer – behov for justeringer?
2. Sammenhængskraft og involvering af afdelinger / stående udvalg
3. Foreningshåndbog, status på opdatering
4. Inskription på 65 og 70 års medaljer
5. FSF-deltagelse i Air Show ved Air Transport Wing
6. Blå pensionistkort og de nye regler
7. Danske Soldater og Marineforeningers Fællesråd
ad.1:
Der er nok behov for at se på de nye vedtægter for enkelte justeringer. Bl.a. anvendes det gamle ord ”protokol” flere steder i
stedet for referat.
På repræsentantskabsmødet i 2017 fik hovedbestyrelsen bemyndigelse til at finpudse vedtægterne for den slags bagateller.
LF og LNF ser på vedtægterne og kommer med evt. rettelser til Repræsentantskabsmødet den 26. maj. Udvalgsformændene
skal indskrives som delegerede til Repræsentantskabsmødet.
Referater fra Hovedbestyrelsesmøder og Repræsentantskabsmøder rundsendes til mødedeltagere for kommentering og skal
underskrives af LF og dirigent.
De opbevares rent fysisk hos LF.
ad.2:
Formanden talte om at højne sammenhængskraften i foreningen.
Bladet, udvalgene for Effekter, skydninger og soldaterjubilæerne er netop vores aktiver, som binder medlemmerne sammen.
Vi har derfor besluttet at have de aktive udvalg med til møderne.
Det er jo også her aktiviteterne og økonomien planlægges og afstemmes.
LF er også indstillet på at lave en ”leder” til hvert nummer af PROPEL, hvor han kan give sin vurdering af tingenes tilstand og
holde medlemmerne opdateret på, hvad der rører sig i foreningen. Han opfordrer dog alle afdelinger til at komme med indslag
til Propel
ad.3:
Der arbejdes af LF og af LNF på at opdatere og flytte Håndbogen over på en anden template, der er nemmere at skrive i.
Der mangler referater fra 2014 og til i dag i Håndbogen.
LF og LNF finder disse og indsætter.
Ernst opdaterer websiden, men går kun 5 år tilbage.
ad.4:
Der mangler beskrivelse i Håndbogen af, hvad der skal stå på 65 og 70 års medaljer til jubilarerne.
Vi skal også have bestilt nogle flere. LF ser på det.
Arne fremlagde en god statistik over de sidste to års deltagelse ved soldaterjubilæerne. Den er stille for nedadgående og
økonomien hænger ikke helt sammen.
Vi besluttede at hæve prisen for deltagelse lidt i forhold til sidste år.
Vi undersøger også, om det er muligt at betale via MobilePay.
De fleste betaler via netbank.
Vi vil fortsat give deltagerne et snapseglas og en nøglering. Der er logo på som kan minde ikke-medlemmerne om foreningen.
Datoerne for afholdelse af soldaterjubilæerne skal snarest bekræftes til Arne, så indbydelserne kan komme i Propel.
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Finn efterlyste desuden, at flere afdelinger deltager i Landsskydningen. Det erkendes dog, at det er sværere at holde liv i
skydeklubberne.
Der kommer hele tiden nye regler og love. Desuden er ammunition blevet dyrt.
LF prøver at finde ud af, om Forsvaret kan hjælpe.
ad.5:
Den 10. juni afholdes Airshow i Aalborg. Afdelingen får tildelt en stand, hvor man vil promovere Flyvevåbnets
Soldaterforening.
Der arbejdes i øjeblikket med planlægningen.
ad.6:
LF orienterede om de nye regler, der er trådt i kraft mht. adgang til militære etablissementer. Det kræver altid et gyldigt
adgangskort for at komme ind på bl.a. flyvestationerne. Pensioneret personel kan ikke længere bruge de ”blå pensionistkort”.
De skal i stedet ansøge om et årskort. Det samme gælder soldaterforeningernes bestyrelser.
ad.7:
Landsformanden deltager i paraplyorganisationen, DSM, (Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd) med de andre
værns soldaterforeninger. Her er man bedre i stand til at få kontakt til de militære ledere og politikerne.
Møderne afholdes i København.
Kaj Clausen har deltaget tidligere og han er villig til at dublere for LF ved møderne i stedet for LNF. Det sparer
rejseomkostninger.
LF fortalte lidt om arbejdet i DSM. Bl.a. skal vi have FSFs logo med den lukkede krone godkendt af kongehuset.
DSMs logo skal også integreres i det brevpapir vi i FSF anvender til officielle papirer og skrivelser.
Den opgave tager LF sig af.
Kaj fortalte, at Værløse-Jonstrup afdelingen repræsenterede FSF med faner ved HKH Prins Henriks bisættelse.
Referent: Helge Hoff
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