DBH nyt 4. kvartal 2017
FORSVARSFORLIG:
Så er tredje kvartal af 2017 gået og vi er nu kommet ind i det nuværende forsvarsforligs sidste
kvartal. Når jeg ser tilbage på det indeværende forlig, så har det været megen uro for
Hjemmeværnets vedkommende.
Der har været lavet budgetanalyser for hele
Forsvaret og også for Hjemmeværnet. For vores
vedkommende, er vi i fuld gang med at iværksætte
forliget og er først færdige med dette i starten af
2019, altså inde i det nye forsvarsforlig.
For hele Hjemmeværnet, har forliget betydet, at vi
har afskediget mere end 100 ansatte og har ændret
vores struktur væsentligt. Der er fra 1 januar 2018
ikke mere noget der hedder områdedepoter i
Hjemmeværnet, nu skal alle have deres uniformer og udrustning, fra samme depot som det
øvrige Forsvar.
På materielområdet går det rimeligt, vi forventer at nogle af vores 8 personers busletter bliver
skiftet ud med nye i år eller tidligt næste år. Det ser jeg frem til. På længere sigt, er der dog stor
usikkerhed omkring udskiftning af materiellet, da der er fjernet næsten 100 mio. kr. på
materielanskaffelsesområdet. Hvis nogle af disse midler ikke tilbageføres til Hjemmeværnet i det
nye forsvarsforlig, vil det fremover være yderst vanskeligt at udskifte eksisterende materiel med
nyt tidssvarende.
Vi ved i skrivende stund ikke hvad det nye
forlig vil bringe, men i den forgangne
forligsperiode har Hjemmeværnet gjort
tingene godt og har ydet det der har været
sat som mål for hele Hjemmeværnet. Politisk
er der stor opbakning til Hjemmeværnet og
jeg tror, at Hjemmeværnet i det kommende
forlig, vil få en større rolle at spille på
forskellige områder, herunder større opgaver
med den reserve, der forventes at skulle
opbygges.

HVERVNING:
Som I alle ved, så er Det Bornholmske Hjemmeværn det mindste distrikt i landet, men samtidig
også det distrikt med det laveste antal beboere. Vi holder nogenlunde antallet af vores aktive
soldater, men vi kan gøre det bedre. Vi har her på Bornholm alle muligheder for at gøre en god
reklame for os selv. Vi har et unikt produkt at sælge til interesserede. Vi har mange aktiviteter
og mange ting vi kan tilbyde, blandt andet fordi vi er et værnsfælles distrikt med alle typer
hjemmeværn hos underafdelingerne.
Nogle underafdelinger har i flere år ikke fået nye medlemmer, dette er ikke tilfredsstillende.

Derfor skal jeg opfordre jer alle til at gøre
noget målrettet ved hvervningen, og derfor
vil jeg opfordre jer alle til at tage en snak
med en god ven eller arbejdskollega og
fortælle ham eller hende, hvad
Hjemmeværnet her på Bornholm er og hvilke
gode oplevelser og uddannelser man kan få.
Underafdelingen skal give sig selv det mål, at
hverve 10% nye medlemmer fra nu af og til
2018. Målet skal også være, at der med
udgangen af år 2018 er 5% flere medlemmer
i jeres egen underafdeling end der er på nuværende tidspunkt.
Dette er et mål, der bør kunne nås og som er realistisk. Vær derfor med til at hverve den første i
din underafdeling.

Jeg vil ønske jer alle et godt og aktivt hjemmeværns efterår og ser frem til at se jer ude ved
aktiviteterne.
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