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Chefstævne med mange input 
Af Helle Kolding, foto: Jess Abrahamsen , 04 MAR 12

Årets møde mellem flotillechefer og
marinehjemmeværnets ledelse, blev et spændende
miks af god debat, nyheder og erfaringsudveksling.

Flotillechefer, næstkommanderende og informationsofficerer samlet til chefstævne

på Slipshavn. 

En gang om året mødes marinehjemmeværnets chefer, både de fastansatte og de

civile, til en weekend med debat, faglige input, erfaringsudvekslinger og socialt

samvær på hjemmeværnsskolen i Slipshavn.

Varieret program
I år fandt mødet sted i denne weekend, og her var mange punkter på programmet.

Lige fra seneste nyt fra marinehjemmeværnets chef, Kommandør Jens Walther

omkring marinehjemmeværnets aktuelle og kommende aktiviteter, og til indlæg fra

distrikterne, briefing fra den nærmeste samarbejdspartner og 'storebror', søværnet

og til et mere underholdende men også belærende indslag fra en

kommunikationsrådgiver omkring emnet; hvordan man får pressen -ikke mindst den

lokale- bedre i tale og får sine budskaber i medierne.

Kommandør Steen Engelbrecht Pedersen fra SOK fortalte blandt andet om

Søværnets mange internationale opgaver. 

Flotillecheferne har ordet
En del af programmet ved disse chefstævner, er dog helliget en direkte og

indholdsrig mulighed for deltagerne, nemlig flotillecheferne eller deres

stedfortrædere og marinehjemmeværnschefen, til en dialog og debat omkring
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aktuelle emner.

Her kan flotillecheferne spørge direkte ind til aktuelle situationer, det være sig

kommende opgaver, strukturelle eller faglige ændringer, personel eller materiel med

mere, og få et direkte og uddybende svar fra deres fælles chef i en privat og god

atmosfære.

Status: MHV for fuld skrue
På weekendens stævne var der således også gode rekrutteringsresultater at glæde

sig over, spænding omkring forsvarets kommende chef og besparelser, nyt materiel

til eksempelvis MFP'erne (Maritime Protection Forces) og elektronisk udstyr til

skibene, at se frem til, og så et stadigt stigende antal af opgaver for

marinehjemmeværnet generelt.

-Vores hovedopgaver er fortsat søredning og miljø. Det er vores store og helt

igennem vigtigste berettigelse. Når dertil kommer, at vi også kan yde bistand til

myndigheder som SKAT og politiet, og bistå vores 'storebror' søværnet og høste stor

anerkendelse fra alle sider, for vores kompetencer og støtte, så kan jeg som chef

kun være godt tilfreds. Og det er det, jeg hører fra alle sider, at vi gør det godt,

understregede Jens Walther, da han åbnede weekendens stævne.

Nyheden om en kammerats død ændrede weekenden, og flaget på Slipshavn blev

sat på halv. 

Seneste nyt fra SOK
En anerkendelse, der også blev gentaget, da søværnet senere lørdag var

repræsenteret ved Kommandør Steen Engelbrecht Pedersen, fra Søværnets

Operative Kommando (SOK), og orlogskaptajn Heinrich A. Evers. De bidrog med

seneste nyt fra SOK og lidt om det gode samarbejde mellem de to maritime 'brødre',

og fremhævede begge fordelene og brugbarheden.

Trist punktum for stævnet
Stævnet sluttede efter planen her søndag middag. Men en tragisk hændelse i løbet

af natten, satte sit præg på dagens program. Nogle soldater fra

marinehjemmeværnet deltog i en uddannelsesøvelse omkring Ærø. Ved et-tiden i

nat var tre af soldaterne på vej tilbage fra Ærøskøbing og til skibet, der lå i havnen,

da de faldt i vandet. Grundet det kolde vand, var de alle tre meget nedkølede, da

man fik dem op, og den ene, en 67-årig person fra Odense, blev senere erklæret

død efter det kolde ophold.

Flagene gik straks på halv på alle marinehjemmeværnets fartøjer og på Slipshavn,

da ulykken blev kendt her til morgen.
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