
Foreningen stiftes 
Jan Hansen, æresmedlem og en af initiativtagerne til foreningen, fortæller om 

foreningens dannelse. 

I sommeren 2008 sad jeg sammen med en af mine venner, Filip Nielsen, og talte om 

Langelandsfortet og Filip fortalte om Special Forces, som er en gruppe af tidligere 

befalingsmænd fra fortet med bopæl på Langeland. Han fortalte om, hvordan denne 

gruppe udførte specielle opgaver for museet, som museet ikke umiddelbart kunne finde 

midler til. Jeg syntes, at det lød spændende og mente, at det ville jeg da gerne deltage i. 

Men det var desværre ikke muligt, da jeg jo ikke var tidligere befalingsmand fra fortets 

aktive tid. Filip mente imidlertid, at jeg måske skulle tage en snak med museets 

daværende daglige leder på fortet, Troels Rasch. 

Som tænkt, så gjort, og en eftermiddag tog Filip og jeg ned på fortet og snakkede med 

Troels. Vi fandt, at det måske ville være en god ide at danne en støtteforening, som 

kunne overtage Special Forces's opgaver, da denne gruppe jo ved naturlig afgang til 

stadighed bliver mindre og mindre. I løbet af samtalen gik det op for mig, at de to andre 

mente, at jeg skulle sætte mig i spidsen for arbejdet med at oprette en støtteforening. 

Jeg syntes, at det kunne være ganske sjovt at påtage mig en sådan opgave og da jeg 

mente, at det ville være naturligt at danne en arbejdsgruppe af interesserede medlemmer 

af Special Forces, bad jeg om at blive inviteret med til gruppens julefrokost. 

Dette skete og under denne julefrokost fremlagde jeg mit forslag om en støtteforening 

og foreslog, at der blev dannet en arbejdsgruppe, som skulle forberede en stiftende 

generalforsamling. Jeg bad derfor om, at de, der var interesserede i at deltage i en sådan 

arbejdsgruppe, ville sende mig en e-mail en af de følgende dage. 

Dette førte til en række e-mails og i januar 2009 kunne vi holde det første møde i 

arbejdsgruppen. Mødet fandt sted i VUC’s lokaler i Rudkøbing, som dengang var min 

arbejdsplads. Vi var 7-8 deltagere i mødet og vi udarbejdede et udkast til 

foreningsvedtægter samt blev enige om et foreningslogo. Til stede ved mødet var bl.a. 

Erik Andersen, Nick Capion og Filip Nielsen fra Special Forces, Troels Rasch fra 

museet og undertegnede. 

Vi udsendte en pressemeddelelse, at vi agtede at stifte en støtteforening til 

Langelandsfortet, og vi opfordrede interesserede til at melde sig hos undertegnede. I 

løbet af foråret fik vi opbygget en liste over personer, som eventuelt ville melde sig ind i 

foreningen. I forsommeren henvendte jeg mig til personerne i listen og bad om 

tilbagemelding fra personer, som eventuelt ville stille sig til rådighed for en bestyrelse. 

Endelig var vi klar til at afholde en stiftende generalforsamling, som fandt sted den 15. 

juli 2009 på Langelandsfortet. 

Ved den stiftende generalforsamling, som havde museets daværende leder, Ole Grøn, 

som dirigent, blev vedtægterne vedtaget og der blev valgt en bestyrelse og dermed var 

foreningen dannet. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen, som bestod af fem medlemmer, 

sig. 

Jeg må med skam meddele, at jeg ikke husker alle navnene på denne første bestyrelses 

medlemmer, men jeg husker, at Ulrik Ahlefeldt-Lauervig blev valgt som formand, 



undertegnede blev kasserer og Nick Capion blev sekretær, en bestyrelsespost som han i 

øvrigt bestrider den dag i dag. De to sidste medlemmer af bestyrelsen husker jeg 

desværre ikke og eventuelle protokoller fra dengang er desværre gået tabt. 

 

  

 


