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FOLKEMØDET: 
Folkemødet er nu gennemført. Igen i år har I ydet en kæmpemæssig indsats til gavn for politiet og 
alle der deltog i Folkemødet. 
Aldrig før har Det Bornholmske Hjemmeværn ydet så meget støtte til Folkemødet som i år.  
I dagene torsdag, fredag og lørdag havde vi i alt indsat mere end 150 enkeltpersoner i de 
forskellige opgaver. Timetalsmæssigt kommer vi op på at have ydet omkring knap 5.000 
mandtimer, hvilket er næsten en fordobling i forhold til tidligere år. Alle vores underafdelinger 
deltog i Folkemødet. 

 
 

Vi har fået hjælp fra andre Hjemmeværnsenheder rundt om i landet. I alt knap 50 personer der 
kom og hjalp fra enkelte dage og op til nogle der var der hele ugen. 
For første gang etablerede vi en logistik celle, fra stabsdelingen, der koordinerede og 
transporterede forskellige logistiske sager. Der har været gode erfaringer med denne model og 
den vil vi holde fast i, så vi igen næste år har en logistik celle med til at løse denne type opgaver. 
Opgaverne på Folkemødet har i år været adgangskontrolposter, trafikregulering, tilsyn med 
forsvarets helikoptere, forlægning af Hjortø, maritim indsats i havnen og andre specialopgaver. 
 
Jeres indsats har været ualmindelig stor i år og samtidig har jeg konstateret, at indsatsen også har 
været gennemført professionelt og med stort smil på læben. Alle har været korrekt påklædt og har 
optrådt på allerbedste vis. I har været gode ambassadører for Hjemmeværnet og I kan alle være 
stolte af jeres indsats. 
 



 
 
STATUS VED UNDERAFDELINGERNE: 
Vi er nu færdige med implementeringen af underafdelingerne. For et par dage siden blev 
hjemmeværnsgården i Nexø afleveret til ejerne. Alt er ryddet og nu er Hjemmeværnskompagni 
Rønne-Nexø etableret. Processen har generelt forløbet på tilfredsstillende måde og det er 
lykkedes at integrere Rønne og Nexø kompagniet til en integreret enhed. I det kommende år 
fortsætter integrationen selvfølgelig og der skabes nogle fælles normer og skikke. 
 
Politikompagniet og Stabskompagniet blev integreret ved årsskiftet og der er så småt kommet 
gang i stabsdelingen, som blandt andet delvis var etableret under Folkemødet. Politikompagniet 
løser selvfølgelig stadig i stor stil opgaver for politiet som vanligt. Det drejer sig blandt andet om 
Etape Bornholm og mange andre motionsløb og cykelløb i løbet af sommeren og efteråret. 
 
Hjemmeværnskompagni Hasle har støttet Opklaringsbataljonen mange gange i løbet af foråret 
med store dele af kompagniet. Kompagniet har også øvet sig i kommandostationstjeneste og har i 
den forbindelse gjort sig gode erfaringer med vores nye Fleksible Indsats Køretøj også kaldet FIK. 
Kompagniet har tidligere i år 
 
Flyverhjemmeværnseskadrille 205 har ydet god støtte til Hjemmeværnets flyvende enhed med 
Ground Support Teams, der har ydet støtte til politiet. Eskadrillen har også deltaget i øvelser ved 
Flyverhjemmeværnet til støtte for Flyvevåbnet, hvor enkeltpersoner har deltaget i forskellige 
funktioner. 
 
Hjemmeværnsflotille 471 har i løbet af foråret deltaget i sejladser til udlandet, herunder en sejlads 
til Hamborg og den årlige sejlads til Stralsund. Flotillen gennemfører i løbet af august måned et 
uddannelsestogt med nye gaster, der bliver støttet af rutinerede gaster. 

 

 



 
HVERVNING: 
Vores hvervning af nye medlemmer går rimeligt og det ser ud til at vi holder antallet af aktive ved 
alle underafdelinger. Det er dog nødvendigt, at vi satser på hvervning, specielt på målrettet 
hvervning af personer i alderen 25 til 50 år. Her på Bornholm har vi alle muligheder for at vise de 
mange muligheder der er for at forrette tjeneste i Hjemmeværnet. Vi har alle værnsgrene og kan 
dermed tilbyde mange forskellige former for aktiviteter. Tilbuddene vi kan give er mange og 
mangfoldige. Lad os derfor udnytte dette.  
 

Jeg vil ønske jer alle en god sommer. Vel mødt til aktiv hjemmeværnstjeneste igen efter 
sommerferien. 

 
Holger Fuglsang – Damgaard 

 
 
 
 

PERSONELNYT 
TILGANG. 
Nedennævnte har underskrevet kontakt med Hjemmeværnet: 
 

• KENNY THØGERSEN, 

• SUSANNE HAAGENSEN, 
som skal forrette tjeneste i Hjemmeværnskompagni Rønne-Nexø. 

 

• MINO KENNETH KOFOD, 

• SIMON HJORTH NIELSEN, 

• JAKOB NØRREDAL OLSEN, 
som skal forrette tjeneste i Hjemmeværnskompagni Hasle. 

 

• BO KILJON HVID ANDERSEN, 

• JØRN RASMUSSEN LUNDBERG, 
som skal forrette tjeneste i Politikompagniet. 

 
HJEMMEVÆRNETS FORTJENSTTEGN. 
Hendes Majestæt dronningen har resolveret, at nedennævnte benådes med Hjemmeværnets 
Fortjensttegn fra den 4. maj 2017: 

• SVEN ARVIDSEN, Det Bornholmske Hjemmeværn 

• PALLE SCHRØDER ANDERSEN, Hjemmeværnsflotille 471 Bornholm 

• TOMMY MORTENSEN, Hjemmeværnseskadrille 205 Bornholm. 
 

CHEF FOR FRIVILLIG STAB. 
BJARNE MØLLER, Politikompagniet, tiltrådte den ledige stilling som Chef for Frivillig Stab den 2. 
maj 2017. 

 
DISTRIKTSLÆGE FRATRÅDT. 
BENTE A. BRUNKE, Politikompagniet, fratrådte som Distriktslæge den 30. juni 2017. 

 
TILFLYTNING. 
BO ASMUSSEN, er den 29. maj 2017 overflyttet fra Politikompagni Amager ved 
Hjemmeværnsdistrikt København til Hjemmeværnskompagni Rønne-Nexø. 

 
NY KOMMANDOBEFALINGSMAND. 
JACOB V. LUND, HVK Hasle, tiltrådte som Kommandobefalingsmand den 6. juni 2017. 
Han afløste dermed FLEMMING KRISTIANSEN, der fratrådte den 5. juni.  



 
BIRTE RASMUSSEN, HVF 471 Bornholm, tiltrådte som kommandobefalingsmand den 1. maj 
2017. 
Hun afløste dermed LENI S. LARSEN, der fratrådte som fungerende den 30. april.  
 
NY KONTAKTOFFICER. 
FLEMMING KRISTIANSEN, HVK Hasle, tiltrådte som Kontaktofficer den 26. juni 2017. 
Han afløste dermed JACOB V. LUND, der fratrådte den 7. juni.  
 
KONTAKTOFFICER TILTRÅDT. 
JACKIE MUNCH NIELSEN, HVF 471 Bornholm, tiltrådte som Kontaktofficer den 20. april 2017. 
  
FUNGERENDE UDSTILLINGSLEDER TILTRÅDT. 
SØREN PEDERSEN, Politikompagniet, tiltrådte som fungerende Udstillingsleder den 1. april 
2017. 
 
OVERFLYTNING (Intern). 
CARSTEN CHR. LUND PEDERSEN, er den 3. april 2017 overflyttet fra Politikompagniet til HVK 
Rønne-Nexø. 
 
OVERFLYTNING fra reserven til AKTIV STRUKTUR. 

• MICHAEL R. LIND, HVK Rønne-Nexø 

• JONAS ROM-IPSEN, HVE 205 Bornholm 
 
OVERFLYTNING fra aktiv struktur til UNDERAFDELINGSRESERVEN. 

• BRUNO BJERREGÅRD, HVK Hasle 
 
FRAFLYTNINGER. 
NIELS-ERIK RASMUSSEN, HVF 471 Bornholm, er den 3. maj 2017 overflyttet til 
Marinehjemmeværnet/ Hjemmeværnsflotille 369 Holmen. 
 
 

 
 

 


