
 

  

Dette er det sidste regulære ny-
hedsbrev, som kompagniet ud-
sender. 

Frem over vil der kun komme 
opslag, når der er noget at for-

tælle om, det være sig fra KC, NK eller hvis der er 
folk i delingerne, som følge trang til at fortælle om 
dres oplevelser eller lignende. 

En af grundene er, at der er tvivl om hvor mange 
der egentlig læser nyhedsbrevet, og derfor kan tiden 
der bruges til at skrive og levere stof, bruges mere 
produktivt. 

Dette vil, som nævnt ovenfor, ikke betyde at man 
ikke kan levere gode historier og billeder og har man 
endelig noget man gerne vil dele med resten af 
kompagniet, kan det stadig sendes frem og hvis der 
er rimeligt samling, skriver redaktionen og uploader. 

Der vil stadig komme relevante meddelelser fra KBM 
Annette i dette regi 

Med venlig hilsen 

Jørgen Krätz Andersen 

Webredaktør 
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INFATERIKOMPAGNI  

HERNING NORD 

Kompagnirådet. 

 

I Hjemmeværnet har vi haft en rådsorganisation for os frivillige siden jeg i 90erne var KC. 

Medlemmer vælges af medlemmer blandt enhedens aktive gruppe og er beskrevet i en Hjemmeværns-
bestemmelse. 

Valget gælder for to år og har kun et medlem, der ikke vælges. Det er chefen. 

Rådets opgave er at styrke samarbejdet i enheden og med overordnede myndigheder. 

Rådet arbejder med emner, der ikke er kommandosager, herunder problematikker der ikke har kunnet 
løses på sædvanlig vis. 

Hensigten er, at løsningen skal findes på laveste mulig niveau. Altså det som KC kan løse, løses i kom-
pagniet. Det som kompagnirådet ikke selv kan løse, sendes til Distriktsrådet. Det som CH/Distrikt ikke 
kan løse, sendes til Hærhjemmeværnsrådet. Det som ikke kan løses der, sendes til Hjemmeværnets 
Landsråd. 

De overliggende råd bemandes med frivillige fra underliggende råd. 

Almindeligvis afholdes der to årlige møder på hvert trin. 

Her i kompagniet er rådet sammensat fra november 2017 til november 2019 således. 

Formandskabet: 

KC Kim Opstrup – født medlem 

Valgt af rådet Jens Vind 

Suppleant for Jens: Anders Lynge Sivebæk. 

Repræsentant i Distriktsrådet: Dorthe Nielsen 

Suppleant for Dorthe: Jesper Thorø-Nielsen 

Rådet består endvidere af: 

Christian Bedmar  

og Daniel Dalgaard Madsen 

Referat fra møderne kan findes på 

https://www.hjv.dk/oe/INFHVKHEN/medlem/Sider/default.aspx 

Det er efter login. 

Alle rådsmedlemmer tager imod henvendelser fra alle i kompagniet i forhold, der ikke har kunnet løses 
ad kommandovejen. 

 

Med venlig hilsen 

Jens Vind 

243789@hjv.dk 

 

 

https://www.hjv.dk/oe/INFHVKHEN/medlem/Sider/default.aspx


NYT FRA KBM 

AFGANG/RESERVEN: 

Nina Elisabeth Sindberg Overgaard. 

UDNÆVNELSER: 

Daniel Dalgaard Madsen udnævnt til SG. 

KONTROLSKYDNING UDLEVERET VÅBEN: 

Jens Jørgen Andersen 

Daniel Dalgaard Madsen 

Brian Hanna Funk 

Anders Lynge S. Christensen 

Martin Andreas Knudsen 

Nasif Kilic 

Frands Johns Toustrup. 

FÆRDSELSREGULERINGSUDDANNELSE: 

Carsten Bo Larsen 

GRÆNSEKONTROLUDDANNELSE: 

Jacob B. Krahn 

HUNDEFØRERKURSUS(SOMMERKURSUS). 

Inge Lise Andreasen. 

BOOTCAMP, LPU 1,2,3,4 

Benjamin Siljkovic 

HUNDEFØRERFUNKTIONSKURSUS MODUL 1 

IngeLise Andreasen. 

STANDARDER OG KAMPEKSERCITSER ,6001 
OG MARCH, BSO OG AFSØGNING 6002: 

Dennis Ditlev Fjordside 

Mark Ringgaard Andreassen 

Damien Reinhold M Hansen 

Jesper Thorø Nielsen 

Redaktør:     Jørgen Krätz Andersen 

Mbl:  7234 5407—4043 9229 

Mail:   286635@hjv.dk 

  hdmvj-iof2@hjv.dk  


