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Som det kan ses af Personel-

nyt hav vi været rigtig aktive 

og fået en masse Q’er, det er 

rigtig flot, så lad os alle holde 

dampen oppe så vi kan for-

sætte den gode stime. 

En lille opsang, vores Eska-

drillenyt bliver både sjover og 

mere spændende at læse hvis 

alle bidrage til nogle nyheder, 

så kom i gang med at skive et 

par små nyheder og hvad i 

går og oplever der ude. 

Som det kan ses af vores akti-

vitetsoversigt har vi rådsmøde  

mandag den 23. NOV, så har 

i noget rådet skal tage op, 

skal i henvende jer til jeres 

mand M/K i rådet. 

I det forløbende kvartal har vi 

haft 2 skarpe bevogtninger af 

helikopter.  

Den første var redningsheli-

kopteren der ikke kunne flyve 

væk fra hospitalet og den tog 

næste en hel uge inden den 

blev lavet så den igen kunne 

komme i luften. 

Den anden gang var det på 

Almegård kaserne hvor vi 

skulle passe på den lille Fen-

nec som var på Bornholm i 

forbindelse af en samarbejdes 

øvelse. Det blev nogle lange 

nætter, hvor der heldigvis ikke 

skete det store, men en rigtig 

stor tak til alle som stille op, 

og brugte en eller flere nætter 

på det, uden den store opbak-

ning er det ikke muligt for os 

at løse en af vores vigtigste 

opgaver, så endnu en stor tak 

for I stillede op.   

Af  OS Torben Videbæk 
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Af  KDOBM SG Tommy Mortensen 

Til stede var: 
Bent Gudbergsen,  
Erik Thorsen, Knud Johansen, 
Jytte Lund, Jens Knudsen og 
Torben Videbæk. 
 
1. FORMANDSSKABETS 
INDLEDNING 
Bent Gudbergsen bød vel-
kommen til rådsmødet. Erik 
var mødeleder og Bent refe-
rent. Den udsendte dagsor-
den blev godkendt uden æn-
dringer. 
 
2. LEDELSEN ORIENTERER 
Bent Gudbergsen orienterede 
om møder i Flyverhjemme-
værnsrådet i Sorø, samt BM 
seminaret på HJV skolen som 
bl.a. var en forsættelse af at  
udvikle opgavevaretagelsen, 
så Flyverhjemmeværnet til 
stadighed er en relevant orga-
nisation for både kunderne og 
de frivillige soldater.  
Desuden lagde han vægt på 
kvalitet frem for kvantitet. 
Næste møde i Flyverhjemme-

værnsrådet finder sted i Au-
gust  2015. 
 
Bent orienterede ligeledes om 
møde i Uniformsudvalget. Der 
indføres ny uniform i 2015. 
Det bliver Multicamouflageuni-
form M/11, denne skulle efter 
planerne tilgå Eskadrillen ulti-
mo 2015. 
 
Bent udtrykte, at Landsråds-
mødet havde været et godt og 
positivt møde, hvor der var en 
drøftelse af våben sagen, som 
forhåbentlig finder en løsning 
så alle kan være tilfredse. FM 
henviste til udtagelsen fra LR 
som belyser alle de stor pkt. 
som blev drøftet og videregi-
vet til HJV ledelsen. 
 
 
3. BORDET RUNDT 
iab. 
 
4. STATUS DAGLIG DRIFT 
 
4.1. 
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i.a.b. 
 
4.2.  
i.a.b. 
 
4.3. Operative forhold. 
Der er udarbejdet et opgave 
katalog som beskriver  FHV`s 
opgaver  som igen der ud-
møntet i Eskadrillens opgave 
katalog, så alle kan se hvad 
vores opgave er. 
 
4.4. Uddannelse. 
Eskadrillen er godt i gang 
med at få uddannelsen ophold 
på lufthavn og flyvestation op 
at stå , samt er vi godt i gang 
med at få uddannet personel 
til varetagelse af opgaven 
JMTO så vi kan støtte flyve-
våbnet med denne opgave. 
Der var endvidere  en god de-
bat om uddannelser generelt. 
 
4.5 Organisation. 
Eskadrillen  gennemgår en 
lille ændring i forbindelse med 
at vores HFD nedlægges og 
der oprettes en ny sektion 
som skal være med at ser-
vicere den nye flyvende eska-
drille (HVE 207) når den kom-
mer på besøg. 
 
4.6 Materiel. 
i.a.b. 

 
4.7 Bygninger. 
i.a.b. 
 
4.8 Personel. 
i.a.b. 
 
4.9 Økonomi. 
i.a.b.. 
 
5. INFORMATION OG 
HVERVNING 
Jytte Lund orienterede om 
hvervningen. Det var et godt 
trækplaster, at have hund 
med ved hvervearrangemen-
ter.  
Der var stor opmærksomhed 
ved forrige arrangement. 
 
6. RÅDSORGANISATIONEN 
 
6.1. Orientering fra over-/
underliggende råd. 
i.a.b 
 
6.2 Valg og udpegning. 
i.a.b 
 
7. EVENTUELT 
Jens havde fremsendt et for-
slag omkring en bedre afløn-
ning for Bev.ass som bl.a. gik 
ud ændring af krav – evt.  et 
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Påklædning 

 

1.    Tjenesteuniform M/84 eller M/01 

2.    Kampuniform med hue og støvler 

3.    Kampuniform med våben og udrustning 

HVE 205 BORNHOLM   Oktober   kvartal  2015  

Deltagere Dag Dato Tid   Sted  Aktivitet Leder/IN 
På-

klædn. 

Oktober                  

Alle med Våben  MAN-TORS 5. - 8. OKT Tilgår    Tilgår  Våben eftersyn  FSBM Fri  

BM  MAN 5. OKT 18.00   RH BOR, Segen  Inspektion  EC 1 

BEV DEL  ONS 14. OKT 19.00   RH BOR, Segen  UDD aften        DF 2 

INFO Team  LØR 17. OKT 09.00   Tilgår  Hvervning  ROF 1 

BEV DEL  ONS 28. OKT 19.00   RH BOR, Segen  UDD aften  DF 2 

                  

November                  
BM  MAN 9. NOV 19.00   RH BOR, Segen  BM møde  EC 1 

BEV DEL  ONS 11. NOV 19.00   RH BOR, Segen  UDD aften  DF 2 

ALLE  LØR 21. NOV 09.00   DBH, Byg. 49  VEDL FØHJ Vagn Risager 2 

INFO Team  LØR 21. NOV 09.00   Tilgår  Hvervning  ROF 1 

ESK Råd  MAN 23. NOV 19.00   RH BOR, Segen  ESK Råds møde  EC 1 

BEV DEL  ONS 25. NOV 19.00   RH BOR, Segen  UDD aften  DF 2 

                  

                  

December                  

BEV DEL + alle an- ONS 9. DEC 19.00   RH BOR, Segen  Følles UDD aften  DF 2 

                  



Telefon numre  HVE 205 BORNHOLM  

    

EC Bent Gudbergsen  40 33 68 33 

NK Eva Knudsen  56 49 84 36 - 23 30 89 85 

UDDSTOF  Torben Videbæk  56 96 36 23 - 29 21 52 64  

KBM Tommy Mortensen  40 15 94 95  

FSBM   Erik Thorsen  40 41 59 96  

ROF Jytte Lund   24 65 63 24  

IT - BM    

STV  Helen Jørgensen 56 96 33 79  

DF BEV  Kell Christensen  56 97 82 84 - 29 48 52 95  

NK BEV DEL  Jens Knudsen 60 18 37 00 

7 

 

HVE 205 BORNHOLM   Oktober   kvartal  2015  

Deltagere Dag Dato Tid   Sted  Aktivitet Leder/IN 
På-

klædn. 

Oktober                  

Alle med Våben  MAN-TORS 5. - 8. OKT Tilgår    Tilgår  Våben eftersyn  FSBM Fri  

BM  MAN 5. OKT 18.00   RH BOR, Segen  Inspektion  EC 1 

BEV DEL  ONS 14. OKT 19.00   RH BOR, Segen  UDD aften        DF 2 

INFO Team  LØR 17. OKT 09.00   Tilgår  Hvervning  ROF 1 

BEV DEL  ONS 28. OKT 19.00   RH BOR, Segen  UDD aften  DF 2 

                  

November                  
BM  MAN 9. NOV 19.00   RH BOR, Segen  BM møde  EC 1 

BEV DEL  ONS 11. NOV 19.00   RH BOR, Segen  UDD aften  DF 2 

ALLE  LØR 21. NOV 09.00   DBH, Byg. 49  VEDL FØHJ Vagn Risager 2 

INFO Team  LØR 21. NOV 09.00   Tilgår  Hvervning  ROF 1 

ESK Råd  MAN 23. NOV 19.00   RH BOR, Segen  ESK Råds møde  EC 1 

BEV DEL  ONS 25. NOV 19.00   RH BOR, Segen  UDD aften  DF 2 

                  

                  

December                  

BEV DEL + alle an- ONS 9. DEC 19.00   RH BOR, Segen  Følles UDD aften  DF 2 

                  



Af  Torben Videbæk 

Meget tidligt lørdag morgen var 

der møde på Almegård Kaserne, 

hvor der blev lavet tjek af køretø-

jerne, der skulle nødig ske nogle 

nedbrud, når vi nu skulle så langt 

væk hjemmefra. 

Bilerne blev pakket med kaf-

fe, måske the, ost, marmela-

de og hjemmebagte boller, 

så vi kunne klare os til Ystad. 

Kl 5:45 havde vi fordelt os i 

vores 2 busletter, og der var 

planmæssig afgang til fær-

gen. Vel ombord blev der 

dækket op til den store mor-

genmad, med de næsten 

nybagte bolle. 

Vel i land i Ystad gik det stille 

(som det nu kan i en af forsva-

rets busletter) mod Panzermu-

seum East, som er en privat 

samling af især østeuropæiske 

panserkøretøjer, det er en virke-

lig flot samling.  

Vi kunne desværre ikke se hele 

samlingen, da næsten alle lastbi-

lerne var ude og køre med stu-

denter, det var den store studen-

ter weekend.  

Da vi havde brugt et par timer på 

Panzermuseum East, gik turen 

tilbage mod Ringsted, med en 

lille rundtur i Sorø, som har en 

rigtig flot gammel bymidte, med 

Sorø Akademi som en hjørne-

sten. 

Da vi kom til Ringsted, skulle 

flere af deltagerne til at lære ny 

ting, da det var deres første be-
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Der er altid nogle, der skal gøre sig uheldig 

bemærket 



søg på Burger King, det var et 

meget svært menukort i sådan 

en burger biks.  

Da alle havde fået noget i maven 

og var blevet mætte 

gik turen mod Kø-

benhavn og vestvol-

den, nærme bestemt 

Ejby bunkerne. Grun-

det den lange tid 

nogle skulle bruge på 

at bestille mad på 

Burger King, var vo-

res ellers meget præ-

cis tidsplan gået af 

fløjtingen, med andre 

ord ankom vi til Ejby 

bunkerne i sidste 

øjeblik, inden der 

blev lukke for billet 

salget, vel inde i bunkerne kunne 

vi gå på opdagelse i en meget 

stor bunker med mange rum og 

lange gange, det var ikke på alle 

tidspunkter jeg helt viste hvor 

udgangen var. Ejby bunkerne 

har været kommandobunker for 

Københavns forsvar helt op til 

slutningen af den kolde krig. Et 

meget historisk, meget af udstil-

lingen er lagt an på skoletjene-

sten, hvor skoleeleverne skulle 

gennemføre et krigsspil. Det 

havde vi ikke tid til at gennemfø-

re, men vi fik lært om Køben-

havns befæstning fra starten af 

1800 tallet op til slutning af den 

kolde krig.  

Vel ud af 

bunkerne 

(der blev 

holdt 

mandtal og 

vi havde 

ikke glemt 

nogle nede 

i bunkeren) 

nu skulle vi 

havde gået 

en tur i det 

nature 

skønne 

område på 

vestvolden, men da vores tids-

plan ikke holdte og det var be-
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Erik prøver at få flyet i luften 

Vi overvejede en anden motor i busletten 



10 

gyndt at regne, blev det kun til 

en kop kaffe under bagklappen. 

Så skulle det ellers bare gå mod 

Ystad igen, men halvvejs gen-

nem København, 

mente bil 2, at de 

kendte en bedre vej 

gennem Køben-

havn, men det er 

godt at vi havde mo-

biltelefoner med, så 

vi fik aftalt at den 

første bil vendte på 

den anden ved den 

sidste afkørsel in-

den tunnelen. 

Føre bil kom selvføl-

gelig først, og vi havde god tid til 

at komme i Netto og handle lidt 

ind til aftensmad. 

Vel samlet igen gik 

det mod Ystad, 

næsten i god tid før 

sidste  frist for ind-

tjek, bliv vi tjekket 

ind. 

Vi fandt siddeplad-

ser og der blev 

igen dækket op 

med diverse pålæg 

og ost, samt de 

sidste af boller fra 

morgenmaden. 

Kl 20:20 var bilerne tanket og 

gjort ren for slikpapir, og vi var 

klar til at takke af for en lang 

men spændende tur. 

Hvem kan ikke huske ABC tjeneste  

Der var ikke kun Panser 
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Her fra tur udvalget vil vi gerne 

takke for god ro og orden under 

turen (det meste af tiden) 

Jeg takke Michael H Larsen for 

alle billederne fra vores studie-

tur. 

rådighedsvederlag, som kun-
ne tilgodese de stor krav som 
stilles.  
EC forlægge sagen for hhv. 
CH DBH og videre op i syste-
met og undersøg hvad man 
gør i FHD. 
 
Eskadrilles studietur foregår til 
juni og denne gang besøges 
et par steder på Sjælland Tur 
gruppen som består af Jytte – 
Torben og Erik.. 
Næste møde bliver i Novem-
ber 2011.  
Der skal foretages løbende  
kontrol af våbenskabe opsat 
på bopæl. (Bent og Erik). 

8. FORMANDSSKABETS 
AFSLUTNING 
Mødet, der foregik i god ro og 
orden sluttede, og hver drog 
til sit. 
Ved næste ordinære møde 
udsendes dagsorden i.ht. 
HJVBST 200-010 af JUN 
2011. 
 

Bent Gudbergsen 
Referent 

Forsat fra side 5 
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Følgende byder vi  

velkommende: 

MG Bo Lindstrøm Larsen 

 

 

 

Ledende HUFØIN tiltræder 

SG Sanni W Aarestrup 

 

 

 

 

Følgende har gennem ført: 

 

”Enhedsuddannelse Bevogt-

ning” (Q: 0313 7778) 

OS Kell Christensen 

SG Jens O Knudsen 

SG Torben Videbæk 

MG Michael N Christensen 

MG Lars Jensen 

MG Michael H Larsen 

MG Sanni W Aarestrup 

 

 

”Ehhedsuddannelse oprettelse 

og tjeneste på KSN”  

(Q: 0263 4844) 

KN Bent Gudbergsen 

PL Eva Knudsen 

MG Jytte Lund 

MG Anna Nissen 

 

 

”Ophold på Flyvestation og Luft-

havn, 1607”  

(Q: 0252 6692) 

KN Bent Gudbergsen 

PL Eva Knudsen 

LT Knud B Johansen 

OS Kell Christensen 

SG Torben Videbæk 

SG Jens O Knudsen 

SG Tommy Mortensen 

MG Michael N Christensen 

MG Lars Jensen 

MG Conny Klemp 

MG Michael H Larsen 

MG Jytte Lund 

MG Kai G Munch 

MG Anna Nissen 

MG Erik Thorsen 

MG Sanni W Aarestrup 

 

 

”Glatføreruddannelse”  

(Q: 0165 3063) 

OS Kell Christensen 

 

 

”Kontrolprøve udleveret våben 

5525” (Q: 0302 2963) 

MG Bo Lindstrøm Larsen 

 

 


