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ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN (AOF)
Målsætning for ny bestyrelse

Den pr. 30/10-2018 valgte nye bestyrelse har fastlagt nedenstående målsætning for sit virke.
Foreningens formål jf. lovene fastholdes. Aktiviteterne vil således primært have et fagligt formål
men så vidt muligt med et socialt islæt. Dette bl.a. af hensyn til andre foreninger med et primært
socialt formål. Desuden lægges der op til et øget samarbejde med andre relevante garnisonsnære
foreninger.
Det er ambitionen, at skabe et relevant og attraktivt fagligt forum for artillerister af alle grader
såvel tjenstgørende, reservister og pensionerede. Det er vigtigt, at foreningen appellerer til de
unge tjenstgørende artillerister og ikke kun bliver et forum for reservister og pensionister.
Der lægges vægt på, at årets samlede aktiviteter emnemæssigt appellerer til hele
medlemskredsen.
På kort sigt vil den primære aktivitet være foredrag med tilhørende debat.
Desuden overvejes det at gennemføre besøg under skarpskydninger, feltøvelser, Åben Hede og
lignende samt virksomhedsbesøg og krigshistoriske besøg. Hertil kommer artilleriaftner på skoler
m.v.
Genoplivning af Dansk Artilleritidsskrift ses ikke relevant henset til trykkeudgifterne og
udfordringerne med at skaffe skribenter. Artikler og lignende placeres i stedet på foreningens
hjemmeside.
Aktiviteterne gennemføres i tæt koordination med de operative enheder for at give flest mulige
tjenstgørende mulighed for at deltage. Det tilstræbes at placere aktiviteterne på tidspunkter, hvor
de operative enheders personel i forvejen er samlet (uddannelse, cheftime el. lign.). Muligheden
for deltagelse i foredrag via VTC skal undersøges.
Foredrag gennemføres med fokus på aktuelle emner af ildstøttemæssig relevans herunder
erfaringer fra internationale operationer samt artilleriets nye organisation, materiel, doktrin m.v.
Hvis muligt også med eksterne og evt. udenlandske foredragsholdere.
Foreningens formue skal udnyttes til at skabe de bedst mulige aktiviteter.
Foreningens hjemmeside gives nyt layout og opdateres regelmæssigt. Facebookgruppen
fastholdes og søges udviklet til et egentlig debatforum.
Referater, årsplan for aktiviteter, indbydelser m.v. placeres ligeledes på hjemmesiden og i
Facebookgruppen.
På sigt skal foreningens navn evt. ændres, så det bedre favner den seneste udvidelse af
medlemskredsen med sergent- og konstabelgruppen. I så fald skal foreningens love opdateres.

Ved udgangen af 2019 gør bestyrelsen status i forhold til ovennævnte målsætning og foreningens
fremtid.

