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AKADEMISK SKYTTEFORENING 
 

Referat af generalforsamlingen 

 

den 18. april 2013, kl. 20.00 på Høje Sandbjerg 

 

Dagsorden jf. vedtægternes § 27, stk. 3: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Kassereren forelægger budget til godkendelse. 
6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8. 
7. Valg af bestyrelse, jf. § 11. 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24. 
9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening. 
10. Eventuelt. 

 

 

ad 1. Valg af dirigent 

 

Formanden foreslog 3740 Erling Heidler til dirigent, hvilket blev godkendt med akklamation. 

Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed jf. vedtægterne, og at indkaldelsen med 

forslag var udsendt rettidigt i bladets nr. 1. 

Han gennemgik afstemningsreglerne og konstaterede, at der - jf. vedtægternes § 29 - var 

mødt 29 stemmeberettigede medlemmer. 

 

ad 2. Formanden aflægger beretning 

 

Formanden indledte med at bede forsamlingen mindes de i 2012 afdøde medlemmer og rej-

se sig: 

 866 Gunnar Dyrberg 8. januar 

 48 Volmer Lilholt 12. januar 

 576 Ole Stevns 4. februar 

 504 Albert Gehrke 25. marts 

 3978 Christian Boye 2. april 

 2939 Erik Friis 22. april 

 4286 Kim Andersen i juni 

 9727 Steen Allerup 19. oktober 

 171 Edvard Zeuthen 18. november 
samt et tidligere medlem: 

 1905 Bjørn Markmann 13. august 
I 2013 er indtil videre afgået ved døden: 

 4252 Jesper Mechlenborg 27. januar 
 

Æret være deres minde. 

 

Jeg føler, at vores forening har det godt. Vi har haft medlemsfremgang nu for 5. år i træk. Vi 

har i 2012 opnået flotte sportslige resultater. Vi har vundet en VM sølvmedalje og flere DM 

titler. Vi vandt AS-P7 både i skydning og feltsport, og det generelle sportslige aktivitetsniveau 
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er tilfredsstillende. Bjerget har det også fint, om end vi netop på dette område har en række 

udfordringer, som jeg vender tilbage til. 

Vi har også fået en ny hjemmeside, der bl.a. introducerer foreningen rigtig flot. 

Endvidere har vi fået ny sangbog til afløsning af forgængeren fra 1952. I den forbindelse vil 

foreningen gerne takke Erling Heidler, der har været hovedredaktør på den nye sangbog. Vi 

vil også gerne takke ”Inge og Jørgen Pangels Mindelegat”, der med deres støtte har mulig-

gjort udgivelsen. Bestyrelsen har - efter aftale med legatet - besluttet at udlevere et gratis 

eksemplar af sangbogen til alle, der deltager i et af AS´s arrangementer.  Dette gælder indtil 

videre til og med 2013. 

 

Medlemsstatus: 

Foreningen havde pr. 31. december 2012 i alt 263 medlemmer, hvilket er en forøgelse på 10 

i forhold til ultimo 2011. 

Til og afgang fordeler sig således: 

 Ny tilgang 37 

 Udmeldt 14 

 Ekskluderet 4 

 Afgået ved døden 9 
Samlet en nettotilgang på 10. 

Type af medlemskab fordeler sig således: 

 Aktive 211 (+ 14) 

 Livsvarige 7 (uændret) 

 Passive 45 (- 4) 
 
Medlemmerne er fordelt på sektionerne således (idet nogle dog er noteret med tilknytning til 
flere sektioner):  

 Skydning 158 (+ 13) 

 Gymnastik 33 (+ 3) 

 Feltsport 39 (+ 3) 

 Hjemmeværn 42 (- 2) 

 Sandbjerg 12 (+ 1) 

 Uden sektionstilknytning 27 (- 5) 

 I alt 311  
(Det totale antal medlemmer udgør som nævnt 263). 
 

FORENINGSARRANGEMENTER 

 

Foreningen har gennemført de traditionelle arrangementer således: 

 Generalforsamling med spisning. Der deltog 21 stemmeberettigede medlemmer. 

 5. maj, under Ole Hasselbalchs ledelse, et arrangement på Bjerget til minde om 
befrielsen. 

 23. juni afholdtes Sct. Hans aften på Bjerget, hvor der blev serveret grill mad. 40 -
45 personer deltog. 

 

SKYDESEKTIONEN 

deltog i 2012 i en række eksterne stævner med gode individuelle resultater: 

 

Ved Østævnet 15 m deltog AS med 5 riffelskytter og 4 pistolskytter. Palle Skovhus opnåede 

en 2. plads i præmierækken i klasse 4. 

Ved DDS Storkøbenhavns 15 m mesterskaber deltog AS med 11 pistolskytter og 8 riffel-

skytter. Lars Worsaae opnåede sølvmedalje i 15 m riffel, klasse 2. 
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Ved DDS Storkøbenhavns vinterterrænskydninger 2011/2012 deltog AS med 8 skytter og 

opnåede en 3. plads i den samlede stilling. 

Geværterræn Øst. AS deltog med foreningshold på fire skytter. To AS-skytter deltog på re-

gionsholdet for veteraner, der vandt konkurrencen. Finn Scheibye vandt den individuelle 

konkurrence for veteraner. 

DDS Storkøbenhavns udendørs mesterskaber. AS deltog med en 50 m skytte, 5 skytter 

på 200 m, 5 skytter på 300 m og 3 skytter på pistol. Regin Gaarsmand fik guldmedaljer på 

200 m riffel i klasse 3 og på 300 m i åben klasse. Finn Scheibye fik guldmedalje på 200 m i 

klasse 1 og opnåede maksimum point 150 i hovedskydningen på 300 m. 

DDS landsmesterskaber 200 og 300 m riffel. AS deltog med en skytte. 

DM geværterræn. AS deltog med en skytte. 

Ved Dansk Skytte Unions DM på 300 m blev Finn Scheibye unionsmester i veteranklassen 

på halvmatch med 560 p.  

 

Kapskydningerne 

AS-P7 blev afholdt på Revingehed. AS vandt holdkonkurrencen på riffel i både baneskydning 

og terrænskydning. Peter Baasch blev individuel vinder af terrænskydningen, mens Finn 

Scheibye vandt baneskydningen. Anders Petterson vandt Agnetes hæderspris. 

På pistol vandt AS-holdet såvel finpistol, militær hurtigskydning og terrænskydning. Individu-

elt vandt Alf Bohman ved at vinde alle tre skydninger, mens Christoffer Jespersen lige så 

overbevisende tog sig af alle tre andenpladser. Lars Hartmann blev individuelt nr. 3. 

Uni-matchen foregik i København. AS vandt riffelskydningen for hold, mens AS Århus tog 

sig af holdsejren på terrænskydning pistol. Den samlede holdsejr gik til AS Århus. Palle 

Skovhus blev nr. 2 både på riffel og pistol og vandt dermed den samlede individuelle konkur-

rence. 

 

Indendørs skydning i DGI-byen er forløbet for fuld kraft i hele 2012. 

 

Udendørs skydningen på Kalvebod. 

På 25 m pistol vandt 4219 Alexander Khalileev såvel duelsablen som standardpistol. Der var 

ingen skytter, der fuldførte grovpistol konkurrencen om ”Grovpistuglen” 

I 2012 er interessen for at skyde med grovpistol fortsat på et højt niveau. Tre af vores grovpi-

stol skytter har taget IPSC licens under Dansk Sportsskytte Forbund. Skydningen foregår fra 

og med april 2013 hver anden lørdag fra kl. 09.00 på 25 m banerne og hver anden lørdag 

morgen på DSF Københavns udendørs baner på Københavns Skyttecenter. 

På langdistance vandt Per Bannow Schmiegelow pokalen. XXX-pokalen blev vundet af Re-

gin Gaarsmand, og Poul Glesners mindepokal blev vundet af Morten Hammer, som også 

vandt terrænskyttepokalen og portvinspokalen. Collet pokalen blev vundet af Thomas Fjeld-

borg, mens Finn Scheibye genvandt skyttekongeskydningen og vandt Foss-pokalen og me-

daljeskydning II. 

 

Generelt 

Aktiviteten på 15 m banen i DGI-byen er fortsat meget høj. Vi holder introduktionskurser for 

nye skytter to gange om måneden, og kurserne er normalt velbesøgte med typisk 3 - 6 del-

tagere pr. gang. I 2012 er der således indmeldt 30 medlemmer med skydning som primær 

aktivitetsinteresse. 

Skydesektionen arbejder fortsat for, at flere af de nye skytter kan fastholdes over en længere 

årrække, herunder at nogle flere vil vise interesse for de udendørs discipliner på Kalvebod. 
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I sin egenskab af formand for Københavns Skyttecenter har skydeinspektøren i 2012 fortsat 

arbejdet med at drive centret som et foreningsdrevet foretagende, efter at Københavns 

kommune trak sig fra driften. 

 

FELTSPORTSSEKTIONEN 

 

Klubmesterskabet i O-løb blev afholdt 28. april. Forsvarende mester Troels Christiansen 

havde lavet en mesterskabsbane og to korte baner. Der var desværre ikke den store spæn-

ding om mesterskabet, som Ulrik Nielsen vandt meget overbevisende. 

AS P7. Trods to afbud var AS Feltsport i stand til at stille et stærkt hold i form af Jørgen Niel-

sen, Jørgen Pedersen, Henrik Plenge, Troels Christiansen, Nis Schmidt og Carsten Sveding. 

Holdet vandt suverænt holdkonkurrencen og alle enkeltdiscipliner.  

I august deltog Nicolai Nielsen i VM i O-biathlon i Estland, hvor han vandt en andenplads i 

klassisk og en 4. plads i sprint. Tænk vi har en VM sølvmedaljevinder i AS Feltsport ! 

DM i O-biathlon. AS Feltsport stillede med samme hold, som sidste år vandt stafet i herre 

elite. Målet var at forsvare mesterskabet og evt. supplere med et par individuelle medaljer. 

Dette lykkedes til fulde, idet Troels Christiansen, Ulrik Nielsen og Nicolai Nielsen ikke blot 

forsvarede stafetguldet, men de vandt også i sikker stil holdkonkurrencen, og endelig vandt 

Nicolai det individuelle guld på den klassiske distance. Dermed vandt AS Feltsport alle DIF 

guldmedaljerne. Super præstation ! I ÆOB vandt Jørgen Petersen både sprint og klassisk. 

Ved DM feltsport vandt AS ingen individuelle klasser, men Aksel Iversen, Peter Werling og 

Birger Hoff vandt dog holdkonkurrencen for ”gamle gubber” i ÆOB/VET. 

Vi afholdt åbent klubmesterskab i O-biathlon i september. Der var 22 tilmeldte som for-

uden AS kom fra både Kolding og Ålborg. I H21 klassen blev Troels Christiansen fra AS nr. 

2, men kun sammenlagt 27 sekunder efter vinderen - og det efter 20 skud, 3 km punktorien-

tering og 9 km orienteringsløb ! Troels blev klubmester efter et særligt handikapberegnings-

system, men tæt forfulgt af Jørgen Petersen, som vandt H45 klassen meget overbevisende. 

Sæsonen afsluttedes med Bøftur 2012. Banelæggeren - Vagn Laursen - havde klippet kortet 

i 28 stumper og blandet dem til ukendelighed. I løbsresultatet indgik et særligt handikapsy-

stem, hvor deltagernes indmeldelses-år i AS var basis for beregningerne - her var forskellen 

56 år ! Til stor lettelse for de øvrige deltagere, lykkedes det den sidst indmeldte deltager - 

Carsten Sveding - at knibe sig ind som en suveræn og populær vinder med ét point ! 

 

GYMNASTIK 

 

Motionsgymnastikken fortsatte på Husum Skole om tirsdagen og på Korsager Skole (også i 

Husum) om fredagen. 

Det gratis udlån af kommunale lokaler ophører normalt 30. april på Husum Skole og ultimo 

maj på Korsager Skole. 

Tilslutningen har været vigende efter udflytningen fra Hellig Kors Skole på Nørrebro i 

2009/10 samtidig med, at flere af de ikke helt unge gymnaster har lagt gymnastikken på hyl-

den. Til sommerafslutningen den 15. maj på Høje Sandbjerg efter tirsdagsgymnastikken var 

vi således kun 14 til smørrebrød og samvær, inkl. de, der kun deltog i nachspiel'et. 

Gymnastiklærer Leif har ydet en formidabel indsats trods det ofte begrænsede antal deltage-

re. 

I august indrykkede gymnastikinspektionen en annonce i Brønshøj-Husum Avis. Cirka 10 

reflekterede - heraf et par hustruer - og resultatet blev 6 nye medlemmer, som startede efter 

sommerferien, og som siden har været meget stabile deltagere om tirsdagen. 
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I efterårssæsonen har fremmødet således været meget tilfredsstillende. 

Juleafslutning med spisning af gule ærter blev igen afviklet på Postpub i Lyngby. 

Rudolf Krafts mindepokal (kammeratskabspokalen) blev tildelt Flemming Pahus Jensen. 

 

HJEMMEVÆRNSSEKTIONEN 

 

HJV-sektionen, har som sædvanligt afholdt sin traditionsrige BØF-tur i december, samt stillet 

medlemmer til HJV mission i Kosovo. 

HJV-sektionen har også bidraget til en DR serie om den kolde krig: ”Det hemmelige forsvar”. 

Henover fire aftener i april satte DR K fokus på, hvordan Danmark ville have imødegået et 

angreb fra Warszawa-pagten i 70’erne og 80’erne. AS’s Kay Søren Nielsen gennemgik såle-

des, hvordan AS ville have gennemført forsvaret af Slotsholmen og derved sikret Folketinget 

og regeringens videreførelse, også efter at fjenden var gået i land på Sjælland. Andre med-

lemmer fra HJV-sektionen optrådte som statister og foreviste bl.a. anlægning af ABC udstyr 

og modtagelsen af meldinger om A-angreb. Endelig blev der vist billeder fra AS øvelser i 

70’erne og 80’erne.  

 

SANDBJERGINSPEKTIONEN 

 

Også i 2012 har Høje Sandbjerg lejren dannet den smukke ramme om mange af foreningens 

aktiviteter fra alle sektioner. Ud over de vanlige møder og stævner var lejren sidste år ramme 

for skydernes Universitetsmatch. 

Den finansielle krise har desværre medført en reduktion i firmaers lyst til at gennemføre 

teambuilding-arrangementer på Bjerget. Det har medført en reduktion i lejeindtægten. For-

eningens medlemmer har dog i stigende grad taget lejren i anvendelse til personlige mærke-

dage. I 2013 vil vi forstærke vores markedsføring i forsøg på at få et øget supplement til lej-

rens drift. 

Bygning 2 og 3 trænger voldsomt til en grundig renovering. Vi har derfor i slutningen af 2012 

indledt en omfattende fundraising med henblik på at skaffe de ca. 1,9 mil. kr., projektet ko-

ster. Skulle nogle have lyst til at donerer til dette ædle formål eller have kendskab til fonde, 

som er relevante i denne sammenhæng, hører vi meget gerne fra jer. 

I de første måneder af 2012 fik vi kendskab til planer om en gennemgribende fredning af et 

område, kaldet Søllerød Naturpark, hvori man bl.a. ønsker at inddrage AS’s ejendom. In-

spektionen fik samlet naboer og arrangeret et møde med daværende borgmester Erik Fabrin 

om vore indvendinger. Senere har vi ved offentlige møder og besigtigelser samt ved skrivel-

ser til Fredningsnævnet fortsat kampen imod et dårlig gennemtænkt og ikke ordentligt be-

handlet fredningsforslag. Sagen er heldigvis under positiv udvikling, og vi håber, at vi til næ-

ste generalforsamling kan fortælle, hvorledes kommunen er ved at trække de fleste og vær-

ste elementer ud af forslaget. 

Arbejdet med vedligeholdelse af grunden har dog på grund af forslaget måttet ligge stille 

siden juni måned. 

Med truslen om en offentlig sti langs nordskellet har Sandbjergerne bygget et nyt hegn langs 

skellet. 

I hørte sidste år om vor ansøgning om at etablere en græsarmeret P-plads syd for flagstan-

gen. Her halvandet år efter første ansøgning er der fortsat ikke kommet et officielt svar. 

Projektet med oprensning af Søen, blev påbegyndt i efteråret 2012, men indstillet pga. vejret. 

Vi har kun en tidsbegrænset tilladelse, så vi kan ikke med sikkerhed sige, hvornår projektet 

er tilendebragt. 
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AFSLUTNING 

 

Afslutningsvis vil jeg nævne, at en forening af vores slags kører ikke af sig selv. Eller sagt på 

en anden måde. Der er rigtig mange af foreningens medlemmer, der bidrager til, at såvel det 

sportslige som det organisatoriske og det administrative - herunder udgivelse af AS bladet og 

indlæg på hjemmesiden - samt traditionsplejen gennemføres rigtig flot. Det samme gør sig 

gældende i det store arbejde, der ligger i at vedligeholde lejren. Fsva. lejren, er vi netop i 

disse år i intens dialog med diverse myndigheder vedr. fredning og forskellige tilladelser. Alt 

sammen noget, der kræver lidt ekstra. 

Bestyrelsen er derfor rigtig glad for, at en lang række af foreningens medlemmer bidrager 

med forskellige kompetencer til at løse disse opgaver. 

Jeg vil derfor gerne takke alle, der på den ene eller anden måde bidrager til foreningens drift. 

Dette afslutter min beretning. 

 

Kay Søren Nielsen havde en bemærkning vedr. hjemmeværnssektionens betaling for brug af 

Høje Sandbjerg, da han undrede sig over, hvorfor hjemmeværnssektionen skal betale for 

brugen, når de andre sektioner ikke betaler. 

Formanden foreslog, at emnet blev drøftet bilateralt, og dette blev accepteret. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til formandens beretning, som herefter blev godkendt. 

 

 

ad 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 
 
Kassereren udleverede og gennemgik regnskaberne, og originalregnskaber med underskrif-
ter blev forevist dirigenten. 
 

Akademisk Skytteforening: 

Øgede kontingentindtægter pga. tilgang af nye medlemmer, og desuden bogføres introgebyr 

til skydning som kontingentindtægt. Skydesektionen har øgede udgifter til drift af SKAK-

huset, og desuden er der købt nye våben. Der har været øgede udgifter til sandbjerginspek-

tionen, da antallet af bookinger har været faldende. Vi har udgiftsført sangbogen, da vi først 

får tilskuddet næste år. Beholdningen af ammunition er meget høj, men det skyldes, at vi fik 

et godt tilbud på ammunition. Debitorer - der er nogle forskydninger vedr. årsregnskabet, og 

det samme gælder for kreditorer pga. indkøb af ammunition på afbetaling. 

 

De Akademiske Skyttefonde: 

Regnskabet er som sidste år og giver fortsat ca. 5000 kr. pr år til støtte for foreningen. 

 

Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen Margrethe Zehngraffs Idrætsfond for Danske 

Studenter: 

Regnskabspligt og regnskab er som forrige år. Udlodningen til Akademisk Skytteforening for 

2012 var 17.000 kr. 

 

Der var ingen bemærkninger til regnskaberne, som godkendtes. 
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ad 4. Behandling af indkomne forslag 

 

Der er indkommet forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer. 

Christian Bergqvist informerede forsamlingen om, at forslaget var det samme, som det der 

har været offentliggjort på hjemmesiden med få redaktionelle ændringer. 

Christian Bergqvist takkede Ole Hasselbalch for hans bidrag i forbindelse med udarbejdelse 

af de nye vedtægter. 

Christian Bergqvist begyndte herefter en punktvis gennemgang af vedtægtsændringerne, og 

foreslog, at evt. bemærkninger blev taget løbende. 

 

§ 3, stk. 2 

Finn Scheibye kunne oplyse, at det er en tilsnigelse, at vi allerede nu skriver, at vi er medlem 

af DGI Storkøbenhavn, men det kommer til at ske, når DGI og DDS fusioneres til sommer. 

 

§ 4, stk. 2 

Svend Mørup stillede spørgsmålet. om dette var foreneligt med § 9 omkring ren straffeattest. 

Dirigenten kunne oplyse, at kontoret ikke kræver, at medlemmer fremviser en straffeattest.  

Dirigenten afholdt vejledende afstemning: Om man skulle kræve, at nye medlemmer fremvi-

ser en straffeattest. Der var én stemme for at kræve straffeattest og 28 imod. 

 

§ 8, stk. 1 

§ 9, stk. 1 og 2 

§11, stk. 2 og 3 

§ 11, stk. 5 

§ 12, stk. 1 og 2 

§ 13, stk. 2 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 14 

Finn Scheibye: Det er DGI’s vedtægter som dikterer denne ændring. 

 

§ 15, stk. 6 

§ 16, stk. 1 og 4 

§ 18, stk. 1 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 19, stk. 1 

Der mangler en bindestreg efter Sandbjerg - og der besluttedes at skrive ”sandbjerginspektø-

ren” med lille ”s”. 

 

§ 19, stk. 2 

Svend Mørup bemærkede, at man har tænkt sig at tage bladet ud af vedtægterne, og fandt 

dette kritisabelt. 

Dirigenten lovede, at bemærkningen ville blive husket, når man kom til den relevante §. 

 

§19, stk. 5 

§ 20, stk. 2-4 

Ingen bemærkninger. 
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§ 21, stk. 1-5 

Svend Mørup bemærkede, at det fysiske foreningsblad er en af de væsentlige ting i forenin-

gen. Derfor mente han, at det fortsat skal fremgå af vedtægterne, at der skal udgives et fy-

sisk blad. 

Ole Hasselbalch mente, at der var tale om en væsentlig indsigelse, da indkaldelsen til gene-

ralforsamlingen skal ske i bladet. 

Birger Hoff mente, at der ikke var et behov for at nævne bladet i vedtægterne. 

Efter megen debat og diskussion blev det foreslået at: 

 Stk. 1 bibeholdes. 

 Stk. 2-4 udgår. 

 Stk. 5 bibeholdes, som stk. 2. 

 Efterfølgende §§ gives ét nummer højere. 
Dette blev godkendt ved en vejledende afstemning. 

 

§ 22 

§29, stk. 2 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 29, stk. 4 

Ole Hasselbalch bemærkede, at formuleringen kunne åbne op for vedtagelse af forslag, som 

ikke fremgik af dagsordnen. 

Herefter var der en livlig diskussion om betydningen. 

Konklusion: Forslagets ordlyd ændres ikke, men det tages til referat, at ændringen ikke bety-

der, at der kan vedtages forslag, som ikke fremgår af udsendte dagsorden. 

 

§ 29, stk. 6 

Christian Bergqvist: Der skal indsættes - efter tilstedeværende - ”stemmeberettigede med-

lemmer”, så dette præciseres. 

 

§ 31, stk. 2-3 

Ingen bemærkninger. 

 

Christian Bergqvist afsluttede sin gennemgang af vedtægtsændringerne. 

 

Generelle bemærkninger: 

 

Ole Hasselbalch § 28 stk. 1 er ugyldig, derfor vil den blive tilsidesat i forbindelse med en 

domstolsafgørelse. Indsigelsen blev afvist. 

 

Dirigenten: 

Efter vedtagelse er der behov for en række mindre redaktionelle justeringer - f.eks. række-

følgen, hvori sektioner mv. nævnes, er forskellig i § 11, stk. 1 og § 19, stk. 1. Det godkend-

tes, at dette overlades til slutredaktionen. 

 

Afstemning om vedtægtsændringerne: 

Dirigenten gennemgik ændringerne igen og informerede om, at der skulle være 20 stemmer 

for vedtagelse af vedtægtsændringerne som helhed, og 25 stemmer for til ændringerne i § 

31. 
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Vedtægtsændringerne blev vedtaget med 27 stemmer for, ingen imod, én, der undlod at 

stemme, og én fraværende på tidspunktet. 

 

 

ad 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse 

 

Kassereren gennemgik budgettet for 2013: 

Øvrige tilskud: Vi har budgetteret med et tilskud til sangbogen, og forventer at skydeinspekti-

onen holder deres omkostninger i skak. 

Sandbjergsinspektionen forventes af få lidt flere udlejningsindtægter. 

 

Birger Hoff nævnte spørgsmålet om øget ejendomsskat. 

Bo Scheibye: Der er kommet en tredobling af ejendomsvurderingen, men vi har klaget. 

Svend Mørup: Hvad er den steget fra og til ? 

Bo Scheibye fra 1, 6 til 4, 8 mio. 

Budgettet blev godkendt. 

 

 

ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8 

 

Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til uændret kontingent: 

 Aktive indtil 25 år kr. 270,- 

 Aktive fra 26 år til 65 år kr. 370,- 

 Aktive over 65 år kr. 270,- 

 Passive kr. 150,- 
Der var ingen bemærkninger til kontingentet, som godkendtes. 

 

 

ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11 

 

Formanden: Alle i bestyrelsen er rede til genvalg. 

 Formand: Genvalg af 3849 Aksel Munk Iversen. 

 Næstformand: Genvalg af 4276 Palle Skovhus Jensen.  

 Kasserer: Genvalg af 3448 Bo Scheibye. 

 Sekretær: Genvalg af 4290 Søren Østergaard  

 Sandbjerginspektør: Genvalg af 3801 Birger Hoff. 

 Skydeinspektør: Genvalg af 3745 Finn Scheibye. 

 Gymnastikinspektør: Genvalg af 3098 Peter M. Lund. 

 Feltsportsinspektør: Genvalg af 4206 Carsten Sveding. 

 Inspektør for HJV-sektionen: Genvalg af 4241 Christian Bergqvist. 
De foreslåede valgtes med akklamation. 

 

 

ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorer således: 

 Sagkyndig revisor: 4220 Kristian J. Krogsgaard. 

 Kritisk revisor: 3793 Morten Hammer. 

 Suppleant: 3512 Svend Mørup. 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
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ad 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening 

 

 I forvejen er AS repræsenteret med 3745 Finn Scheibye, som er formand DDS Stor-
københavn og også AS’s repræsentant i SKAK-hus foreningens bestyrelse. 

 Bestyrelsen foreslår genvalg af repræsentanter til DDS Storkøbenhavn: Formanden 
ledsaget af de 4 valgte stedfortrædere, skydning. 

 Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde foreslås genvalg af: 4185 Steen Ve-
stergaard Andersen 

De foreslåede valgtes med akklamation. 

 

 

ad 10: Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger. 

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen afsluttet kl. 21.55. 

 

Formand takkede dirigenten for god ledelse af forhandlingerne. 

 

Derefter: ”Fanesang”. 

 

 

Som dirigent: 

 

 

 

 

3740 Erling Heidler 


