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Generalen besøgte sin ”Q-fabrik” 

Af IT-Officer, MHD VEST Bjarne Kodal , 09 JUL 14

Marinehjemmeværnets Uddannelsesuge, dag seks:

En synligt tilfreds chef for Hjemmeværnet hørte om

det rekord-store antal uddannelser, der bliver

gennemført.

Her går alle med armbånd! Chefen for hjemmeværnet får Uddannelsesugens

armbånd af sekretariatsleder Gitte Larsen 

Onsdag den 9. juli 2014 kom chefen for Hjemmeværnet, generalmajor

Finn Winkler på besøg på Marinehjemmeværnets uddannelsesuge.

Generalen blev vist rundt og besig'gede alle uddannelserne på Slipshavn

og fik en god snak med både kursister, instruktører og den frivillige

kursusledelse. Og det var en general i højt humør, der gik rundt på

Marinehjemmeværnets skole. For ikke alene var vejret fantas'sk, men

han fik også oplyst, at der i år er sat ny rekord i antallet af gennemførte

uddannelser – de såkaldte ”Q’er”. På en gennemsnitlig uddannelsesuge

produceres der omkring 180 Q’ere, hvilket er ca 10% af hele

Marinehjemmeværnets årsproduk'on. Det er så flot, at generalen

'digere har kaldt Marinehjemmeværnets Uddannelsesuge for en

”Q-maskine”. I år er tallet hele 250 udstedte Q’ere! En helt igennem

imponerende rekord. Det er med 'l at højne Marinehjemmeværnets i

forvejen høje faglige niveau, og sam'dig er det sund, økonomisk fornu:,

idet prisen for et Q på Uddannelsesugen er billigere end et 'lsvarende på

et almindeligt 'lstedekursus. En rig'g win-win situa'on.

I a:es blev der sagt farvel 'l afgående distriktschef Arne Petersen med

irsk folkemusik, sjov, og en tur på en motorcykel. Slopmu=er Dorte

Lauritzen indledte de=e med at takke Arne Petersen for hans kamp for de

frivillige i almindelighed og uddannelsesugen i særdeleshed: ”Du er som

en løve, der slås for sine unger”, udtalte Dorte Lauritzen på de frivilliges

vegne.

Husk, glem ikke at være glad!

Hver gang en kursist

gennemfører en godkendt

uddannelse, tildeles et

såkaldt "Q".

På Uddannelsesugens dag

seks starter:

ECPINS kursus

Maritime Force Protection

SØ

Samtidig slutter:

Udstillingsbefalingsmand
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