KØBENHAVNSKE SOLDATERFORENINGERS SAMVIRKE
Hjemmeside: www.soldatersamvirke.dk

Resumé af KSS foreningsformandsmøde
mandag den 23. oktober 2017 kl. 18:00
i ’Glücksborgstuen’, Nordre Magasin, Kastellet.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst v/ KSS formand
Orientering v/ KSS bestyrelse, herunder KSS’ aktuelle situation
Markering af KSS 100-års jubilæum i 2019
De fælles aktiviteter, herunder skydninger
Foreningernes emner til drøftelse
Eventuelt

Ad pkt. 1:

Velkomst v/ KSS formand

KSS formand, Søren Konradsen, bød velkommen til de 15 repræsentanter fra i alt 7 medlemsforeninger (se bilag 1). 2 medlemsforeninger havde meldt afbud, mens 4 ikke havde reageret på indkaldelsen.
Formanden påtog sig hvervet som referent.
Status fra syv medlemsforeninger er vedlagt som bilag 2 til dette resumé.

Ad pkt. 2:

Orientering fra KSS’ bestyrelse, herunder KSS aktuelle situation:

- KSS har nu 13 medlemsforeninger med i alt pr. d.d. 1.267 medlemmer, idet bestyrelsen tidligere i
år anerkendte Telegrafregimentets Soldaterforenings udmeldelse.
- KSS økonomi er trængt pga. for få indtægter ift. de årlige udgifter til kranse & blomster.
Formanden havde rejst emnet på Danske Soldater- & Marineforeningers Fællesråds (DSM) ledergruppes møde d. 9. okt., men uden at opnå nogen egentlig reaktion fra DSM-ledelsens side.
Ikke mindst på den baggrund stillede formanden spørgsmålet: "Hvad er fremtiden for KSS?"
Den efterflg. drøftelse havde bl.a. disse indlæg:
- Ib Snoer, Slesv. Fodregiments SF: medlemsforeningernes arrangementer og udflugter skal være
tilgængelige for alle medlemmer af KSS medlemsforeninger, og de bør fremgå af hjemmesiden.
- Svend Knudsen, KSS bestyrelse: når KSS laver udflugter, bør medlemsforeningerne meddele
dem videre til egne medlemmer, og lægge dem på deres egne hjemmesider.
- Leif Hansen, Københavns Pionerforening: referater af udflugter bør også lægges på både KSS
hjemmeside og på medlemsforeningernes hjemmesider som 'appetit-vækkere'.
- Københavns Pionerforening vil undersøge hvor man kan købe billige kranse- & buketbånd, og
melde tilbage til KSS bestyrelse derom.
- Konklusion: på baggrund af drøftelsen og den positive opbakning til KSS konkluderede formanden, at KSS fortsætter sin virksomhed som paraplyorganisation for de Soldater- & Marineforeninger i Storkøbenhavnsområdet, der vil bakke op og deltage aktivt i aktiviteterne.
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Ad pkt. 3:

Markering af KSS’ 100-års jubilæum i 2019 - forslag og idéer?

- KSS bestyrelse foreslår afholdt en reception, gerne i kombination med en frokost for tilmeldte medlemmer af medlemsforeningerne.
- KSS bestyrelse planlægger udgivelse af et 100-års jubilæumsskrift.
- Forsamlingen gav sin tilslutning til bestyrelsens planer for jubilæet.
- Kim Jønsson, KSS Skydeudvalg, foreslog, at der afholdes en 100-års jubilæumsskydning. Bestyrelsen er positiv over for forslaget.
- Jubilæumsdagen er mandag den 28. oktober 2019.

Ad pkt. 4:

De fælles aktiviteter, herunder skydninger

- Der henvises til pkt. 2.
- KSS bestyrelse modtager pt. alene orienteringer om aktiviteter af fælles foreningsinteresse fra De
Allieredes Danske Våbenfæller (DADV) og fra Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF).
- KSS bestyrelse sætter stor pris på, at 15m & 50m-skydningerne fortsætter med nye folk i spidsen
for udvalget.
- 200m skydningerne er ophørt pga. for ringe tilslutning.

Ad pkt. 5:

Foreningernes emner til drøftelse

- Jan Kaare Christensen, DADV, oplyste, at der d. 18. august 2018 afsløres en buste i Churchillparken af Thomas Dinesen, Victoria-korsmodtager fra 1. Verdenskrig. Faner & flag fra KSS medlemsforeninger vil blive indbudt.

Ad pkt. 6:

Eventuelt

- Formanden gav tilsagn om fremover at sende DSM's ledermødereferater til medlemsforeningernes
formænd.
- Formanden oplyste, at fra d. 1. februar 2018 vil ISS a/s stå for al kantinedrift i Forsvaret, ligesom
de overtager driften af arealpleje og rengøring generelt på Forsvarets tjenestesteder for en 6-årig
periode.
Booking af lokaler og catering, der er beskrevet i en aftale mellem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) og DSM ledergruppe, skal fra den dato ske via FES i Hjørring:
tlf. 72 81 33 00 / fes-ktp-servicecenter@mil.dk.
Dagsordenen var dermed udtømt, og formanden takkede deltagerne for deres fremmøde og konstruktive bidrag ved mødet.

På vegne af KSS bestyrelse

SØREN KONRADSEN
formand

Bilag 1

Deltagende medlemsforeninger.

Bilag 2

Status, modtaget fra 7 af 13 medlemsforeninger (okt. 2017).

Fordeling: KSS medlemsforeninger & KSS bestyrelse.
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Bilag 1 til resumé af KSS foreningsformandsmøde d. 23. oktober 2017.

Deltagende medlemsforeninger
Amager Marineforening (AMF)

John Rasmussen

De Allieredes Danske Våbenfæller (DADV)

Jan Kaare Christensen

Falsterske Fodregiments Soldaterforening (FFS)

Jørgen Palm Steffen & Jørgen R. Andersen

Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF)

Kaj F. Clausen

Københavns Pionerforening (KP)

Leif A. Hansen

Kystartilleriforeningen (KAF)

Henrik T. Hansen & Bjarne Andersen

Slesvigske Fodregiments Soldaterforening (SFS)

Ib Snoer & Jørgen Graakjær

Fra KSS bestyrelse

Søren Konradsen, formand & sekretær (AMF)
Kaj F. Clausen, næstformand (FSF)
Michael Bedsted, kasserer (KP)*
Kim Jønsson (GHF)*
Svend Knudsen, web-master (KP)
Henrik T. Hansen (KAF)*
* - tillige skydeudvalgsmedlemmer.

Mødet havde afbud fra:

1. Regiment DLR's Soldaterforening, København
Militærpolitiforeningen, København
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Bilag 2 til resumé af KSS foreningsformandsmøde d. 23. oktober 2017.

STATUS - modtaget fra 7 af 13 medlemsforeninger, okt. 2017:
1. Regiment Danske Livregiments Soldaterforening, København:
Ca. 300 medlemmer.
Økonomi: jævn til god.
Sangkoret fylder 100 år i april 2019.
Udgiver medlemsblad.
Amager Marineforening:
61 medlemmer.
Økonomi: god.
Marinestuen på Randkløve Allé 5 kld. er åben hver lørdag kl. 13-16.
Foredrag & udflugter samt Årsfest, Nytårsmønstring og deltagelse i diverse højtideligheder, som oftest
med flaget.
Udgiver medlemsblad 4 gange årligt.
Har en støtteforening med ca. 50 medl.
De Allieredes Danske Våbenfæller:
87 medlemmer.
Økonomi: God
13 faste aktiviteter over året: Generalforsamling i marts, Den Franske Skole 21. marts, Mindelunden 4.
maj, Store Sejrsdag 8. maj, Maj-møde, Mindelunden 29. august, Flagdag 5. september, Forsvarets Dag
på Kronborg, oktober-foredrag, Våbenstilstandsdagen 11. november, Store Kransetur ’Remembrance
Sunday’ og Årsafslutning.
Indtil nu opleves der tilfredsstillende tilslutning.
Falsterske Fodregiments Soldaterforening, København:
88 medlemmer i 5. Regiments Soldaterforening Kbh. pr. 14. sept. 2017.
Økonomi: jævn.
Har en skytteklub inden for vor Kbh.-afd. (max. 20 mand).
Frederiksberg Marineforening:
17 medlemmer.
Økonomi: god.
Låner foreningslokale i Guldbergs Have, 2200 N.
Holder månedlige kammeratskabsaftener og en sommerfest.
Skyttelavet er lagt i mølpose.
Kystartilleriforeningens København-afd.:
84 medlemmer.
Økonomi: god.
Ca. 20 medlemmer mødes i løbet af året 6-7 gange til keglespil m.m. i Grøndalscentret.
Endvidere mødes vi til jubilarstævne, fest i forbindelse med uddeling af Jubilartegn samt til generalforsamling. Sommertur afvikles ved tilstrækkelig antal tilmeldinger.
Slesvigske Fodregiments Soldaterforening på Sjælland:
30 medlemmer på hele Sjælland.
Selve "Foreningen for Haderslev Kaserne og det tidligere Slesvigske Fodregiment" kan mønstre små
500 medlemmer.
Økonomi: Landsforeningen tærer på formuen, idet udgifterne langt overstiger kontingentindtægten, julehilsenerne og betaling for de enkelte arrangementer. Vi må imidlertid se i øjnene, at egenbetaling ved
diverse begivenheder ikke må være af en størrelsesorden, som afskrækker fra deltagelse.
Sjællandske repræsentation har ikke selvstændig økonomi, men vi betaler med glæde kontingentet til
KSS uden at plage andre.
Tilslutning til aktiviteterne på Sjælland: ud over Ib Snoer & Jørgen Graakjær: NUL!
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