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 Frivillige chefer til samling i Kolding   

Hjemmeværnets frivillige underafdelingschefer var i weekenden samlet i Kolding. Foto: Ole Friis 

Chefsamling 2014 i Kolding 

250 frivillige underafdelingschefer mødtes i weekenden til et udbytterigt

cheftræf i Kolding, hvor de blandt andet blev præsenteret for nye

opgavemuligheder for Hæren.

13-01-2014 - kl. 16:05

Af Charlotte Baun Senholt

For tredje år i træk var Hjemmeværnets frivillige underafdelingschefer i weekenden

inviteret til Chefsamling i Kolding.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, og Den Kommitterede for

Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen, roste på samlingen den store indsats, som de frivillige

chefer står i spidsen for. Det gjaldt ikke mindst under de voldsomme storme i 2013, hvor

Hjemmeværnet demonstrerede evnen til at hjælpe samfundet med store

beredskabsopgaver. Under stormen Bodil var Hjemmeværnet således indsat mange steder

i landet og leverede minimum 8.700 mandtimer. 

”I står som garanten for sammenhængskraften i Hjemmeværnet og sørger for, at de

mange tusinde frivillige medlemmer bliver uddannet, så de er klar til opgaverne. Tak

for den enorme indsats, I yder,” understregede hjemmeværnschef Finn Winkler.

Nye opgaver for Hæren

Der var på Chefsamlingen særlig fokus på et nyt opgavekatalog, som Hærens Operative

Kommando  har præsenteret for Hjemmeværnet. Kataloget åbner for en række nye

opgaver både nationalt og internationalt. Chefen for Hærens Operative Kommando,

generalmajor Per Ludvigsen, fortalte på samlingen om baggrunden for opfordringen til det

tættere samarbejde med Hjemmeværnet. 

”Hjemmeværnet er en fantastisk livskraftig organisation, der har forstået at udvikle sig i

takt med tiden og nyder desuden stor opbakning i befolkningen. Det er oplagt at se på

mulighederne for at optimere samarbejde mellem Hæren og Hjemmeværnet,” påpegede

generalmajor Per Ludvigsen, der i øvrigt selv har en fortid som hjemmeværnssoldat. 

Positiv modtagelse

Tilbuddet om nye opgaver fik en positiv modtagelse blandt de frivillige chefer. ”Jeg synes,

det er en utrolig spændende udvikling. Vi er jo frivillige soldater, og vi vil meget gerne

bistå med at løse flere militære opgaver for Hæren. Det vil samtidig give os et bredere

rekrutteringsgrundlag,” sagde kompagnichef Søren Andersen fra Hjemmeværnskompagni

Holstebro.

 

De frivillige chefer fik også en præsentation af nyt materiel i Hjemmeværnet, der

tydeligvis vakte begejstring. Og så var det kommitteret Bjarne Laustsens første

Chefsamling:

 

”Det har været utrolig positivt at møde de mange engagerede frivillige chefer. Samlingen

er samtidig et godt fundament til at orientere om kursen for 2014,” sagde Bjarne

Laustsen.
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