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Politihjemmeværnskompagni Bornholm 

Ansvarlig redaktør:  Kompagnichef Michael Stuhr 

Redaktør:   Søren Lauridsen  

 

Så er fusionen mellem Politi- & Stabshjemmeværnskompagni 

Bornholm godkendt, hvilket jeg vil orientere om i dette 

nyhedsbrev. 

 

Fusion: 

Som bekendt, overog Ole Andreasen og jeg ledelsen af 

Stabshjemmeværnskompagni Bornholm først på året, med henblik 

på en fusion af Politi & Stabskompagniet. Indrømmet, det er gået 

længere tid end vi forventede, men i forrige uge kom så det 

endelige ”go” fra Hjemmeværnskommandoen.  

Et af vore ønsker var, at den nye enhed fik navnet Politi- & 

Stabshjemmeværnskompagni Bornholm, hvilket vi har holdt meget 

fast i. Hjemmeværnskommandoen har bestemt, at den nye enhed 

får navnet Politihjemmeværnskompagni Bornholm og at den 

endelige organisation ser ud som vist herunder. 

 

 

Kommende 

begivenheder 

Se aktivitetsoversigten 

 

 

Vigtig meddelelse 

Husk at adgang til bygning 

50 er ændret. 

Har man ikke nøglebrik 

udleveret, skal vicevært 

Preben K. Rasmussen 

kontaktes på 2010 8603 for 

booking m.v. 
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Fremadrettet: 

Vi går nu i gang med at enkadrere den nye enhed, således at vi 

forhåbentlig er på plads senest ved årets udgang. Har man i den 

forbindelse ønsker til en kommende placering, så hører jeg gerne 

om det snarest muligt, således at vi kan få alle ind på rette hylde 

fra start. 

Chef og næstkommanderende er som nævnt undertegnede samt 

Ole Andreasen, herudover består staben blandt andet af de 

personer der er anført til højre herfor. 

Det er vigtigt for mig at understrege, at vi i videst mulig omfang vil 

bevare de 2 enheders særkende. Dette sker blandt andet ved at 

vi fastholder lokalerne i bygning 50, dog et mindre antal end hidtil. 

Hvad vi desværre ikke fastholder er Stabskompagniets kompagni-

mærke, dette vil fremadrettet være Politihjemmeværnskompagni 

Bornholms der bæres. 

Så snart vi har enkadreringen på plads, vil der blive indkaldt til et 

kompagnimøde, men har man allerede nu spørgsmål eller 

kommentarer, så tøv ikke med at slå på tråden til mig. 

Jeg er helt klar over, at det er personellet ved Stabshjemmeværns-

kompagni Bornholm hvor de største forandringer rammer, men det 

er mit og vort håb, at alle ser positivt fremad, og ser muligheder 

frem for begrænsninger i denne fusion, hvilket også helt klart er 

min fornemmelse når jeg har talt med jer hver især. 

Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle et flot og farverigt efterår. 

Vi ses derude hvor sandheden findes . . .  

 

 

 

 

  

Michael Stuhr 

 

 

I community'et 

Nøglefunktioner: 

KDOBM – Ole B. Johansen  

Køresedler, adresse-

forandringer m.v. 

5695 7879 – 4046 7338 

 

UDDSTOF – Christian Jentzsch 

Tilmelding til uddannelser, 

kurser m.v. 

2849 9071 

 

ROF – Ingrid Hansen 

Rekruttering & Hvervning 

2643 9755 

 

FSBM – Kenneth Haagensen 

Bytning af materiel og 

udrustning, udlevering af 

bundstykker, tab m.v. 

5116 8819 

 

ITBM – Flemming Petersen 

Spørgsmål og problemer til 

og med hjv.dk 

5190 9373 

 

SKYLÆ – John Letholm 

Ansvarlig for skydninger  

5648 8658 – 2345 8578 

 

NK – Ole Andreasen 

5691 0315 – 2125 0315 

 

KC – Michael Stuhr 

5695 5649          
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