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I det forgangne år har foreningen været påvirket af en række konsekvenser ved implementering af det seneste forsvarsforlig. Mest markant udtrykt ved nedlæggelse af Danske Artilleriregiment og etablering af Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, hvor ”ildstøtten” eller ”artilleriet”, om man vil, videreføres som en våbenart i kamptropperne på linje med kampvognsvåbnet, infanteriet og opklaring.
Artilleriet mistede hermed status som en selvstændig tjenestegren.
Spørgsmålet var så, om forudsætningerne for opretholdelse af foreningen fortsat er til stede. Det var der på den seneste generalforsamling enighed om, om end der skulle iværksættes en tilpasning af foreningens formål og virke.
Der blev således på sidste generalforsamling lagt op til en ændring af foreningens vedtægter, der grundet manglende beslutningsdygtighed først kunne vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der fandt sted d. 23. oktober 2014.
Vedtægtsændringen giver nu mulighed for, at også andre personelkategorier kan optages
som medlemmer af foreningen. Dette har foreløbigt resulteret i seks nye medlemmer fra
grupperne af ikke-officerer.
Det skal bemærkes, at udvidelse af medlemsskaren ikke har ændret på foreningens navn.
Der var under afstemningen herom i FaceBook gruppen ”markant” tilslutning til videreførelse af ”Artilleriofficersforeningen” som foreningens navn. Bestyrelsen har derfor valgt at
afvente erfaringerne fra det nye ”regime”, før dette spørgsmål igen tages op.
Ydermere – som en praktisk foranstaltning – tillader de ændrede vedtægter, at formanden
kan vælges blandt alle chefer – og dermed ikke alene fra oberstgrad og op. Det skulle således være muligt, at også formandskabet kan bemandes og dermed blive varetaget på
fornuftig vis selv efter nedlæggelse af det sidste artilleriregiment og dermed ikke længere
egentlige artillerioberster i Hærens struktur.
Dette var en nødvendig foranstaltning, da vores flerårige formand, oberst Birger Mejlholm,
meget forståeligt - som konsekvens af at skulle forlade artilleriet og hellige sig opgaven
som chef for det nyoprettede Hærens Efterretningscenter - valgte at træde ud af sit formandskab og bestyrelsesarbejdet. Birger er dog fortsat trofast medlem af foreningen.
Endeligt udkom vores tidligere ”kronjuvel”; Dansk Artilleritidsskrift, DAT, med et sidste trykt
nummer umiddelbart før jul og markerede dermed også, at DAT opnåede en imponerende
levetid på 100 år. Mange tak for det opfattende redaktionelle arbejde i den anledning, herunder ikke mindst til artiklernes forfattere. Jeg synes personligt, at jubilæumsnummeret,
der samtidigt blev det sidste, var meget vellykket og fuldt ud levede op til den generelle
høje kvalitet i udgivelserne.
Denne afgørende ændring i foreningens aktiviteter er også omfattet af vedtægtsændringen
og en beklagelig konsekvens af økonomiske hensyn. Udgifter til trykning og distribution af
DAT overstiger ganske enkelt foreningens formåen.

Det betyder imidlertid ikke, at der ikke længere publiceres artikler i regi af foreningen. Det
vil fortsat ske – nu på foreningens hjemmeside som enkeltstående artikler. Senest med en
artikel om STUPER Ildstøtte tidligere på året samt den første artikel i en serie af artikler
om GPS. Tidligere udgivelser af DAT vil ligeledes kunne findes på hjemmesiden.
Vi har lavet en køreplan for kommende artikler på hjemmesiden. Denne plan opdateres
løbende og fremgår af hjemmesiden. Jeg ser allerede nu frem til de to næste artikler;
”Problemstillinger vedrørende opstilling, uddannelse og driften af JFCC” af Kaptajn Simon
Oest, der udgives her i løbet af april. Ydermere forventes ILSTAFD i maj måned at udgive
en artikel, der beskriver udviklingen inden for maritim ildstøtte og samarbejdet med Søværnet om udvikling af fælles aktiviteter, procedurer mm.
Det blev desværre ikke til så mange foredrag i den seneste sæson. Vi forsøgte at stable
noget benene i maj og december sidste år, men det lod sig desværre ikke gøre. Jeg tilskriver travlheden med de meget omfattende strukturelle tilpasninger af Hærens struktur som
de væsentligste årsager til den manglende succes. Bestyrelsen vil anstrenge sig meget
for, at ambitionen for gennemførelse af foredrag nås i 2015. Men det kræver også bred
tilslutning blandt medlemmerne. Ikke alle gennemførte foredrag har haft tilfredsstillende
opbakning, mens andre har måttet aflyses grundet for ringe tilslutning. Jeg erkender, at det
kan være vanskeligt at afse den nødvendige tid i en hektisk hverdag, men det er et så væsentligt element i foreningens virke, at jeg skal appellere til størst mulig tilslutning.
Vi har traditionelt lagt vægt på at tiltrække foredragsholdere på overordnet beslutningstagerniveau. Det vil foreningen fortsat bestræbe sig på, men jeg tror, at der skal fokuseres
lidt anderledes, så emnerne stedse gøres vedkommende. Det fordrer mange gange, at
medlemmerne mødes lidt mere i øjenhøjde med aktuelle problemstillinger. Det afgørende
for et godt foredrag og oplæg til debat er ikke i alle tilfælde foredragsholderens ”grad”, men
den dedikation på et vedkommende og relevant emne en foredragsholder demonstrerer.
Jeg er sikker på, at potentialet for sådanne foredrag er ganske betydeligt.
Det er fortsat foreningens ønske og ambition, at der skal motiveres til mere debataktivitet i
FaceBook-gruppen. Vi er ikke helt der, hvor vi gerne vil være, hvorfor jeg skal opfordre alle
til at dele deres opfattelse af dette og hint omkring ildstøtterelaterede forhold. Det kan fx
være refleksioner over de seneste artikler. Det behøver ikke at være langt, men eventuelt
blot en kort kommentar. Der skal ikke så meget til, hvad de fleste sikkert vil give mig ret i
baseret på den generelle lyst til opslag på sociale medier.
På medlemssiden har vi oplevet en tilbagegang på 38 medlemmer og en tilgang på 16 nye
medlemmer. Den forholdsvist store tilbagegang dækker over 10 aktivt udmeldte og 28
ekskluderede grundet manglende betaling. Blandt de aktivt udmeldte kan årsagen til udmeldelse i høj grad tilskrives det nu manglende tilhørsforhold til Danske Artilleriregiment,
hvad flere eksplicit har tilkendegivet.
På trods af de relativt mange udmeldinger er foreningens økonomi ikke truet. Det skyldes i
hovedsagen beslutningen om ikke længere at udkomme med artikler på tryk, men alene at
publicere gennem artikler på hjemmesiden. Herved er den altoverskyggende udgiftspost
fjernet, og vi kan derfor også foreslå en betydelig kontingentnedsættelse, således at der
skabes en passende balance mellem udgifts- og indtægtssiden. Mere om det senere i
programmet.
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Hvad I senere på dagsorden for denne generalforsamling vil erfare, har jeg valgt at forlade
formandsstolen. Dette skyldes ingenlunde manglende interesse for foreningens fortsatte
eksistens, men alene den idelige udfordring jeg har med at varetage hvervet samtidig med
fast tjeneste i Karup. Jeg fandt foreningsarbejdet langt mere foreneligt med en krævende
stilling, da det kunne varetages i samme geografi. Jeg er derfor meget taknemmelig for, at
oberstløjtnant Søren Høst har indvilget i at overtage. Måtte foreningen have behov for det,
varetager jeg gerne ordinært bestyrelsesarbejde, herunder redaktøropgaven på hjemmesiden.
Slutteligt vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen, kassemesteren, revisorerne, revisorsuppleanten samt ikke mindst lokalrepræsentanterne for veludført arbejde under vanskelige betingelser.

MICHAEL A. VILLUMSEN
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