
ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN 

13. juni 2019  

 

FORMANDENS BERETNING 

 

Ærede artillerister,  

 

På den seneste generalforsamling (GF) i AOF d. 30. oktober 2018, blev det besluttet, at give 

foreningen en saltvandsindsprøjtning efter en periode, som havde været præget af ingen 

aktiviteter og en del overvejelser om at nedlægge foreningen. En revitalisering af foreningen 

skulle bl.a. ses i lyset af genoprettelsen af Danske Artilleriregiment og anskaffelse af 

moderne affyringssystemer m.v.  

 

På GF fik vi sammensat en bred bestyrelse bestående af såvel tjenstgørende, pensionerede 

og medlemmer af reserven. På generalforsamlingen gjorde jeg det også meget klart, at vi nu 

ville give foreningen en chance, men at foreningens overlevelse på sigt i høj grad ville 

afhænge af medlemmernes vilje til at støtte op omkring foreningen og de udbudte 

aktiviteter.  

 

Bestyrelsen konstituerede sig på sit første bestyrelsesmøde d. 15. november 2018, således: 

FMD: Torben Dixen Møller 

NFMD: Birger Mejlholm 

Kasserer: Søren Kissum-Fevre 

Sekretær: Claus Damm 

Best. Medl.: Lars K.L. Kristensen, R.C. Christensen, Niels Søby Løvendahl, Mikael A. 

Villumsen og Torbjørn Fristed. 

 

Revisorer: Per Mørkeberg og C.H. Pedersen (EFR)  

 

Bestyrelsens første skridt var at få udarbejdet en Målsætning for den nye bestyrelse. 

Målsætningen blev publiceret på AOF hjemmeside ultimo november 2018. Herudover blev 

der udarbejdet en AKOS for foreningens aktiviteter. AKOS er ligeledes tilgængelig for 

foreningens medlemmer på AOF hjemmeside.  

 

Siden GF d. 30. oktober har foreningen gennemført tre medlemsaktiviteter: 

● Artilleriaften på HO d. 17. januar 2019. Udover deltagelse af 14 kommende PL til DAR, 

var der knap 10 sjællandske AOF medlemmer, som deltog i arrangementet. Emnet var 

fremtiden for artilleriet, herunder genoprettelsen af DAR, 1AA som BDEAA i 1BDE og 

kommende materielanskaffelser til artilleriet. Arrangementet blev afsluttet i 

Kadetkælderen, hvor foreningen var vært ved lidt godt at spise og drikke.  

● 28. marts 2019 gennemførte foreningen en ”artilleritapas” i Fællesmessen på Oksbøl 

Kaserne. Afdelingsingeniør Per Mørkeberg gav et indlæg om moderne ammunition til 

vores nye affyringssystemer. Per blev efterfulgt af premierløjtnant Mike Pearce Durand, 

som gav en spændene rejsebeskrivelse fra sin udsendelse til Irak, som leder af et morter 

træningsteam. Efterfølgende var der kammeratligt samvær i messen, hvor foreningen var 

vært ved en tapas. Knap 20 deltog i arrangementet.  

● 13. juni 2019 et Sparke dæk arrangement forud for dagens GF. Her var emnet hærens 

nye TMT system. Dette arrangement havde deltagelse fra ca. 10 medlemmer.  

 

Tilbagemeldingerne tyder på, at emnerne er OK, men desværre synes jeg ikke at deltagelsen 

er god nok. Tilsvarende må jeg også konstatere, at debatten på foreningens hjemmeside 



og Facebookside er stort set ikke eksisterende. Det eneste tidspunkt hvor der var en 

smule debat, var i f.m. overvejelserne om at nedlægge foreningen, hvor flere ytrede sig 

om det negative i at nedlægge foreningen. Desværre har der ikke efterfølgende været 

den opbakning, som bestyrelsen kunne have håbet på.  

 

Som jeg nævnte i f.m. mit tilsagn om at gribe stafetten som formand for foreningen, agter 

bestyrelsen når året er gået, at evalurere tilslutningen til foreningen.  

 

Dette afslutter min beretning.  

  


