AKADEMISK SKYTTEFORENING

Referat af generalforsamlingen
den 26. april 2012, 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 4185 Steen Vestergaard Andersen til dirigent, hvilket blev godkendt med akklamation.
Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed jf. vedtægterne, idet indkaldelsen med forslag var
udsendt i bladets nr. 1, afleveret til postvæsenet den 1. marts.
Han gennemgik afstemningsreglerne og konstaterede, at der - jf. vedtægternes § 29 - var mødt 21
stemmeberettigede medlemmer.
ad 2. Formanden aflægger beretning
Formanden indledte med at bede forsamlingen mindes de i 2011 afdøde medlemmer:
1337 Tage Møller
Oktober
4236 Lars Schiff Petersen
26. november
og fortsatte med de i 2012 indtil nu afdøde:
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
Æret være deres minde.
Foreningen havde pr. 31. december 2011 i alt
Medlemmer i alt
 Nytilgang
 Udmeldt
 Ekskluderet
 Afgået ved døden
fordelt således:
Aktive
Livsvarige
Passive

253
28
14
3
2

(+ 9)

197
7
49

(+ 8)
(+- 0)
(+ 1)
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Disse fordelte sig på sektionerne således (idet nogle er noteret med tilknytning til flere sektioner):
Skydning:
145 (+ 10)
Gymnastik:
30 (+- 0)
Feltsport:
36 (+ 3)
Hjemmeværn:
44 (- 1)
Sandbjerg
11 (+- 0)
Uden sektionstilknytning:
32 (+ 1)
Herefter berettede formanden således:
Det er en stor glæde at se, at medlemstilgangen fra 2008, -09 og -10 er fortsat i 2011. Jeg håber, at
sektionerne vil fortsætte den positive hvervning og - ikke mindst - tage sig godt af de nytilkommende,
således at vi også kan fastholde dem som aktive medlemmer.
Foreningen:
 150 års jubilæumsfesten 2. april i DGI-byen.
 Forud for generalforsamlingen 28. april var der gule ærter, serveret af formandinden.
 5. maj afholdt foreningen under Ole Hasselbalchs ledelse et arrangement på Bjerget til minde
om Befrielsen. Der var flaghejsning, tur til Toppen, spisning og foredrag af generalløjtnant
Kjeld Hillingsø.
 23. juni afholdtes som sædvanlig Sct. Hans aften på Bjerget med formandindens middag, bål
og båltale.
Årets store begivenhed var uden sammenligning 150 års jubilæumsfesten, med 133 festklædte deltagere, heriblandt repræsentanter for vores samarbejdspartnere: DDS ved formanden, AS Århus, P7, ASL
Oslo, KS, HPRD og ROK. Det blev en god fest med god mad, mange taler, sang og dans.
Ved festen udleveredes den ny historiebog ”Akademisk Skytteforening 1861-2011”, som senere også
er udsendt til alle de AS medlemmer, som ikke deltog i festen. Jeg vil gerne igen takke ”Inge og Jørgen Pangels Mindelegat”, som har betalt og står som udgivere af bogen.
Skydesektionen:
Eksterne stævner:
Sektionen deltog i 2011 i en række eksterne stævner med gode individuelle resultater:
 Ved Ø-stævnet 15 m deltog AS med 3 riffelskytter og 7 pistolskytter.
 Ved DDS Storkøbenhavns 15 m mesterskaber opnåede 5 af foreningens skytter medaljeplaceringer. Finn Scheibye vandt klasse 1 på luftpistol.
 Ved DDS Storkøbenhavns vinterterrænskydninger 2010/2011 deltog AS med 8 skytter og stillede hold i 4 af de 6 runder.
 Ved DDS landsmesterskaber 15 m pistol deltog AS med 5 skytter og stillede hold på 15 m pistol.
 Geværterræn Øst. AS deltog med foreningshold på fire skytter. En AS-skytte deltog på regionsholdet for veteraner, der vandt bronze.
 DDS Storkøbenhavns udendørs mesterskaber. AS deltog med 4 riffelskytter og 6 pistolskytter.
På riffel fik Morten Hammer, Thomas Fjeldborg medaljeplaceringer. Finn Scheibye vandt
klasse 1 på 200 m og veteranklassen på 300 m. På pistol opnåede Mikkel Ploug Madsen og
Alexander Khalileev medaljeplaceringer.
 DDS landsmesterskaber 200 og 300 m riffel. AS deltog med en skytte.
Kapskydningerne
 AS-P7 blev afholdt på Kalvebod. AS vandt holdkonkurrencen på riffel i både baneskydning
og terrænskydning. Individuelt vandt Finn Scheibye baneskydningen, mens Morten Hammer
tog sig af sejren i terrænskydningen. Finn Scheibye vandt Agnetes hæderspris.
 På pistol vandt AS-holdet såvel finpistol, militær hurtigskydning og terrænskydning. Individuelt vandt Alf Bohman baneskydning, Christoffer Jespersen terrænskydning og Mikkel Ploug
Madsen militær hurtigskydning. Den samlede individuelle sejr gik til Christoffer Jespersen
med Alf Bohman som runner-up.
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Ved Unimatchen, der i 2011 foregik i Oslo, vandt AS riffelskydningen for hold, mens AS Århus tog sig af holdsejren på terrænskydning pistol. Mikkel Ploug Madsen og Mathias Hertz
opnåede begge en andenplads. Mikkel i pistolterrænskydningen og Mathias i riffelskydningen

Indendørs skydningen i DGI-byen blev desværre aflyst i næsten hele efteråret på grund af oversvømmelse efter sommerens skybrud i København. Skydningen blev først genoptaget i slutningen af november måned. Der blev derfor ikke registreret nær så mange resultater til foreningens interne konkurrencer som de foregående år.
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 2011 er interessen for at skyde tjenestepistol med grovvåben steget. Der har de fleste skydedage været deltagelse af 4 skytter. Skydningen foregår fra og med 2012 hver lørdag morgen
fra kl. 09.00.
 På langdistance vandt Lars Worsaae Schmiegelow pokalen. Foss pokalen og Poul Glesners
mindepokal blev vundet af Morten Hammer. Finn Scheibye genvandt portvinspokalen og terrænskyttepokalen. Colletpokalen blev vundet af Thomas Fjeldborg, mens skyttekongeskydningen, XXX-pokalen og medaljeskydning II blev vundet af Finn Scheibye.
Generelt - skydning:
 Bortset fra den nødtvungne afbrydelse i efteråret har vi fastholdt en høj aktivitet på 15 m banen. I 2011 er der således indmeldt 25 nye medlemmer med skydning som primær aktivitetsinteresse.
 Skydesektionen arbejder fortsat for, at flere af de nye skytter også vil vise interesse for de
udendørs discipliner på Kalvebod.
 Skydeinspektøren har i 2011 arbejdet intenst på at etablere Københavns Skyttecenter som et
privatdrevet foretagende efter at Københavns kommune meddelte, at de trak sig fra driften fra
og med 2012. Ved den stiftende generalforsamling i december blev Finn Scheibye valgt som
formand for skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter.
Gymnastiksektionen
 Det normale træningsprogram tirsdage og fredage fra kl. 17.00 til 18.15 blev indtil sommerferien gennemført i sædvanligt omfang på Korsager Skole i Husum. Efter sommerferien fik vi
imidlertid kun tildelt en sal på Korsager Skole på fredage.
 Ved ihærdig indsats lykkedes det at få tildelt tid tirsdage i pigesalen på Husum Skole, men inden vi kom i gang efter sommerferien, blev den vandskadet. I stedet fik vi midlertidigt tildelt
drengesalen på Husum Skole. Efterårets gymnastik foregik således tirsdage på Husum Skole
og fredage på Korsager Skole. Vi har fået lovning på, at vi i 2012 kan få både tirsdag og fredag på Husum Skole.
 Leif Berg-Sørensen har på trods af disse problemer formået at holde moralen oppe i salen, og
der er arbejdet med fuld energi. Men ovennævnte problemer med salen og vel også den jævnt
stigende gennemsnitsalder har betydet nogen nedgang i mødeprocenten.
 Forårssæsonen blev afsluttet på behørig vis ved en sammenkomst på Høje Sandbjerg den 17.
maj, og juleafslutning blev, som noget helt nyt afholdt i Bjælkestuen på Postpub i Lyngby.
Stedet var ”novo”, men menuen var de traditionelle gule ærter og pandekager. Maden, betjeningen og lokalet var perfekt, og de 17 deltagere med formanden i spidsen havde en hyggelig
aften.
 Den genopståede Krafts mindepokal for flid og godt kammeratskab blev uddelt til Jakob Sidenius.
Feltsportssektionen
Sektionens vigtigste begivenheder i 2011 har været:
 Deltagelsen i SM i stafetorientering 8. maj i Nørreskoven med to hold, som vandt hver sin
tredje plads i H50 og H65.
 Et af årets højdepunkter var resultaterne fra DM i biathlon, som afholdtes 11.-13. maj ved flyvestation Skrydstrup. Efter svingende resultaterne i de individuelle konkurrencer blev det en
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suveræn sejr i stafet for AS ved 4328 Troels Christiansen, 4321 Nicolai Nielsen og 4297 Ulrik
Nielsen og dermed atter et DIF mesterskab og sølvtøj til AS.
 Klubmesterskabet i orienteringsløb afholdtes 16. maj her på Bjerget. Suveræn vinder blev
4328 Troels Christiansen.
 AS-P7 afholdtes succesfuldt som et 1 dages arrangement med alle 5 discipliner den 18. juni på
Kalvebod, i Store Dyrehave og på Bjerget. AS tilbagevandt holdkonkurrencen og 4179 Jørgen
Nielsen genvandt ikke den individuelle konkurrence. Den gik i stedet til 4089 Henrik Plenge
Jensen, som også vandt Teknikprisen. Selve arrangementet var trods sammenpresset program
på en dag og dårligt vejr en succes.
 DM Feltsport afholdtes 16. august ved Skive. Vi deltog som sædvanligt dog uden sædvanlige
flotte resultater bortset fra 4250 Jørgen Pedersens 3 plads i ældre old boys.
 Klubmesterskabet i O-biathlon fandt sted 17. september. Mesterskabet indgik atter i den danske Biathlon Cup med deltagelse af en stor del af det danske landshold. Suveræn klubmester
blev 4297 Ulrik Nielsen. Arrangementet forløb fint takket være stor indsats af mange af sektionens medlemmer med 3801 Birger Hoff i spidsen.
 Det blev til et DM i sommerbiathlon til 4321 Nicolai Nielsen den 24. september i Vingsted.
Han deltog for første gang i denne forholdsvis nye konkurrenceform, som består af skydning
og almindeligt løb - ikke O-løb. Hans sejr kom som stor overraskelse for de etablerede biatleter og arrangørerne, men dog ikke for os.
 4297 Ulrik Nielsen har ikke kun præsteret flot ved klubmesterskab i O-biathlon, men fik også
gode resultater i Dansk Biathlon Cup og Worldcup. Han blev udtaget til og deltog i VM den
12.-14. august i Tjekkiet, hvor resultaterne dog ikke levede op til hans egne forventninger. De
mange gode præstationer gav dog to fremragende resultater, da han vandt den samlede danske
Biathlon Cup og fik en samlet tredje plads i World Cup.
 Sæsonen afsluttedes med bøftur den 3. december, hvor Peter Werling havde sørget for en tur
helt efter traditionerne med ulæselige sammenklippede kort og en post som ikke fandtes. Dette
skabte sædvanen tro udfordringer, dog ikke for Vagn Lauersen som vandt suverænt.
Alt i alt et godt år med biathleternes resultater som absolutte højdepunkter.
Hjemmeværnssektionen:
 Sektionen har også i 2011 gennemført sin traditionsrige Bøftur, oven i købet to gange. Første
gang 7. maj til erstatning for den aflyste bøftur fra 2010, og 4. december bøfturen for 2011,
denne gang uforstyrret af vejret, så alle kunne komme frem. Da vi som en nyskabelse havde
dristet os til kun at indbyde via bladet og e-mail, var fremmødet dog ikke helt som ønskværdigt. Forhåbentligt kan der rådes bod på det i det kommende år.
 Udover Bøfturen har sektionen videreført samarbejdet med feltsportssektionen omkring et orienteringsløb for HJV-folk på Høje Sandbjerg. Fremmødet var ganske pænt, og sektionen håber at kunne gøre det til en tilbagevendende aktivitet og herigennem tiltrække nye medlemmer.
 Endelig har medlemmer af sektionen deltaget i HJV bevogtningsdelinger ved KFOR 5 og 7 Kosovo - samt ISAF 11 - Afghanistan.
Høje Sandbjerg:
 Der har været aktiviteter på Bjerget 52 gange i 2011, heraf
 18 foreningsrelaterede arrangementer,
 8 anvendt af foreningen medlemmer til private arrangementer, og
 26 dage har lejren været udlejet.
Det er færre udlejninger, men flere foreningsanvendelser end normalt, hvilket bl.a. skyldes, at
den økonomiske krise nu også har ramt teambuilding firmaerne.
 Efter færdiggørelsen af ombygningerne på bygning 1 og 4 har der i år kun været mindre bygningsvedligeholdelsesarbejder.
 Der er dog anskaffet 18 madrasser til de to sovesale. Sammen med 10 senge på loftet i bygning 2 kan der overnatte i alt 27 på lofterne.
 Den længe ønskede industriopvaskemaskine blev anskaffet og opstillet i opvasken i bygning
2. Den har været en stor hjælp og gjort det muligt at arrangere større sammenkomster. Stor tak
til giveren 3764 N.E.O. Hansen.
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Der er til arbejdet på grunden anskaffet en fingerklipper, som er en maskine man går bag ved.
Hermed er det muligt at slå højt græs og holde mindre bevoksninger nede.
Sandbjerginspektionen har udarbejdet en Drifts- og Plejeplan 2011-21. Denne plan, som nu
findes i en første og endnu ikke illustreret udgave, beskriver vore langsigtede mål, og hvordan
vi påtænker at pleje øvelsesterrænet indenfor bestemmelser for fredning og naturbeskyttelse.
Vi forventer, at den kan bruges i forhandlingerne om kommunens drastiske forsøg på at pålægge os yderligere restriktioner og åbne øvelsesterrænet for offentligheden.
Realisering af projekterne: Etablering af en græsarmeret parkeringsplads og oprensning af Søen er kommet et skridt længere. Efter besøg fra kommunen har vi fået foretaget jordbundsanalyser af Søen, Rafts Navle og det sted, hvor det oprensende materiale skal ligge. Kun Rafts
Navle viste forurening, så her kan vi ikke rense op. En endelig ansøgning er sendt til Rudersdal Kommune.

Kontoret og hjemmesiden varetoges fortsat af formanden. Der vil meget snart komme en ny hjemmeside.
Formanden er også er redaktør for AS-bladet, som er udkommet i 4 numre med de sædvanlige udgivelsesterminer.
Historiebogen ”AS 1861-2011” blev - som tidligere nævnt - udgivet i forbindelse med 150 års jubilæet, og endelig arbejdes der på udgivelse af en ny sangbog - men arbejdet er endnu ikke helt afsluttet.
De sidste 2% tager altid længst tid.
Her sluttede formandens beretning.
Louise Gerdes spurgte ind til foreningens historiebog og om denne kunne købes igennem foreningen.
Formanden bekræftede, at den nye historiebog kunne købes i foreningen.
Henrik Franck gjorde formanden opmærksom på, at der i det forgangne år havde været en delegation
oppe på Høje Sandbjerg for at mindes dødsdagen for Ahnfeldt-Mollerup.
Formanden takkede for bemærkningerne.
Der var ikke 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 underskrifter blev forevist dirigenten.
Akademisk Skytteforening:
 Regnskabet viste et overskud på 97.546 kr. Det store overskud skyldes, at foreningen tidligere
har hensat penge til dækning af foreningens 150-års jubilæum. Dette beløb har vist sig at være
korrekt, men da vi i regnskabsåret har modtaget en gave fra ”Inge og Jørgen Pangels Mindelegat” på ca. 62.000 kr. til dækning af udgivelsen af historiebogen ”AS 1861-2011”. Dette har
medvirket til et større end normalt overskud.
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:
 Regnskabet er som forrige år. Udlodningen til Akademisk Skytteforening for 2011 var 19.000
kr.
Der var en enkelt bemærkning til regnskabet fra Mogens Camre, der kommenterede på ansøgningen til
kulturministeriet vedrørende tilskud til yderligere renoveringer at de sidste bygninger. Anbefalingen
lyder på, at vente med en ny ansøgning til et senere tidspunkt.
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Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskaberne, som godkendtes.
ad 4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
ad 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse
Kassereren gennemgik budgettet for 2012:
Der var ingen bemærkninger til budgettet, som godkendtes.
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 63 år
kr. 370, Aktive over 63 år
kr. 270, Passive
kr. 150,Der var ingen bemærkninger til kontingentet, som godkendtes.
ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11
Formanden præsenterede bestyrelsens forslag til valg af bestyrelse således:
 Formand
Nyvalg af 3849 Aksel Munk Iversen til afløsning af 3740 Erling
Heidler, som efter 12 år som formand har ønsket at trække sig
tilbage.
Aksel Munk Iversen er 60 år, gift med Karen Vibeke og har 3
drenge. Han er netop pensioneret fra tjeneste som oberstløjtnant
i Hæren, bl.a. med tjeneste som kommandant i Jægersprislejren.
Han blev medlem i AS i 1979 med tilknytning til orienteringssektionen. Han afløste i 1983 Erling Heidler som orienteringsinspektør, et stilling han bestred i 10 år.
 Næstformand
Nyvalg af 4276 Palle Skovhus Jensen. til afløsning af 3849 Aksel Munk Iversen, som indstilles til valg som formand.
Palle Skovhus Jensen er 35 år. Han blev medlem i AS i 2009
med tilknytning til skydning. Han har som sekretær været den
hovedansvarlige for omlægningen til en ny AS-hjemmeside.
 Kasserer
Genvalg af 3448 Bo Scheibye.
 Sekretær
Nyvalg af 4290 Søren Østergaard til afløsning af 4276 Palle
Skovhus Jensen, som indstilles til valg som næstformand.
Søren Østergaard er 32 år. Han blev medlem f AS i 2010 med
tilknytning til skydning og feltsport.
 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.
Hertil foreslås valg af stedfortrædere således:
 Skydning, langdistance
Varetages af skydeinspektøren Finn Scheibye.
 Skydning, geværterræn
3793 Morten Hammer.
 Skydning, DGI-byen
Varetages af skydeinspektøren Finn Scheibye.
 Skydning, pistol
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Skydning, pistolterræn
4195 Alex Datcu.
SKAK-husets driftsudvalg
3898 Lars Worsaae.
Gymnastik
3147 Viggo Neble.
Feltsport
4166 Nis Chresten Juel Schmidt.
Kasserer
3751 Torkild Glaven.
 Hjemmeværn
4303 Thomas Hannberg Andersen
 Sandbjerg
Grunden
3901 Per Bannow.
Bygninger
3898 Lars Worsaae.
Udlejning
3948 Anders Poulsen.
Kasserer
3448 Bo Scheibye.
En stedfortræder for skydning, pistol er stadig ikke fundet. Der arbejdes videre på at finde en stedfortræder.
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.
ad 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening
I forvejen er AS repræsenteret med:
 3745 Finn Scheibye, som er formand DDS Storkøbenhavn 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 Vestergaard Andersen
De foreslåede valgtes med akklamation.
ad 10: Eventuelt
Louise Gerdes, et nyt medlem, takkede for introduktionen tidligere på aftenen og ser frem til mange
hyggelige stunder i AS.
Sandbjerginspektør Birger Hoff havde bedt om taletid under punktet eventuelt.
- Birger Hoff begyndte med at tildele Sandbjerg pokalen til Per Bannow. Per Bannow blev tildelt pokalen for sin ihærdige indsats på Høje Sandbjerg, hvor han især har ydet en kæmpe indsats med pleje
af området og reparation af vejen. Per Bannow står yderligere for nogle af de større projekter i den
kommende tid, herunder parkeringspladsen.
- Herefter blev den nye drifts- og plejeplan 2011-2021 for Høje Sandbjerg gennemgået. Drifts- og
plejeplanen er udarbejdet for at lette det administrative arbejde i forbindelse med plejning af området.
- Til sidst orienterede Birger Hoff om fredningsplanen for Rudersdal kommunes projekt ”Søllerød
naturpark”. Denne fredningsplan har til hensigt at åbne op for offentligheden på forenings område. I
fredningsplanen er kun et meget lille område omkring lejren tegnet ind som have, hvor offentligheden
ikke har adgang. Fredningsplanen har ikke kun stor betydning for Akademisk Skytteforenings område,
da også naboerne til foreningen bliver berørt af planerne. Birger Hoff har sammen med en støttegruppe
bestående af Uld Scheibye og Mogens Camre taget kontakt til naboerne, således at foreningens og
naboernes synspunkter kan blive fremført overfor Rudersdal kommune. Birger Hoff udtrykte sin store
bekymring overfor denne fredningsplan og hvilke konsekvenser denne kan have for foreningens aktiviteter.
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Efter indlægget om fredningsplanen var der en livlig debat omkring dette emne.
Dirigenten takkede herefter Birger Hoff for indlægget.
Afgående Formand holdt afskedstale således:
Det er selvfølgelig lidt vemodigt at være her i aften som formand for sidste gang.
Jeg har følt, at det har været en god tid, selv om der undervejs har været mange - og mange forskellige
- problemer, som har kostet en del uventet arbejde.
Jeg skal ikke nævne det hele, men kun nogle få områder, hvor der er sket væsentlige ændringer i min
tid.
Amtsforeningen AS blev på AS’s - eller måske rettere mit - initiativ lagt sammen med KS og KLK til
SKS - som igen blev sammenlagt med andre til nuværende DDS Storkøbenhavn, hvor Finn Scheibye
er formand. Stor tak til Finn for hans store arbejde her.
Skyderhuset måtte - sammen med de andre skytteforeningshuse - rømmes for at give plads til en golfbane. Jeg ledede de langvarige og hårde forhandlinger, som resulterede i opførelsen af SKAK-huset,
som vi nu ejer sammen med KS og KLK. Jeg tror, vi kan sige, at forholdene nu er bedre, end i det
gamle Skyderhus, som til gengæld måske var hyggeligere.
Jeg var også forhandler vedr. ny ledelsesstruktur for Københavns Skytte Center.
Lige nu - hvor kommunen har trukket sin støtte, er KSC nok det helt store problem for skytteforeningerne, og igen skylder vi Finn Scheibye stor tak for hans arbejde med at få løst problemerne her.
AS’s gamle love blev revideret og fremstår nu som mere tidssvarende vedtægter, bl.a. reduceredes
bestyrelsen fra 17 til 9 medlemmer. Det var et stort arbejde, som krævede indsats fra især bestyrelsen.
Tak til den daværende bestyrelse for det.
Der er sket store ændringer i samarbejdet med P7, bl.a. er der i min tid indført pistolskydning, og vi
har forsøg med en-dages konkurrence. Jeg har arbejdet meget for et godt forhold til P7, og det er en
indsats, jeg føler, vi bør fortsætte. Det er ikke en givet sag, at AS-P7 kan fortsætte under de noget
usikre fremtidsudsigter for svensk forsvar.
Der er sket store ændringer og forbedringer på Bjerget, bl.a. opførelsen af bygning 5 og renoveringen
af bygning 1 og 4, som nu står med helt moderne faciliteter. Stor tak til Henrik Franck for hans enorme indsats, uden hvilken det hele ikke ville være lykkedes - og tak for hans 29 år som Sandbjerginspektør. Også tak til Birger Hoff - og hans Sandbjergere - som har overtaget ansvaret for Bjerget. Det
er en glæde at se, hvordan det hele fortsat fungerer.
I Skydesektionen er arbejdet nu - efter nogen turbulens i starten af min tid - i god gænge, og der er
betydelig medlemstilgang. Tak til Mathias Hertz, som i en periode havde ansvaret for at få det hele til
at køre, og også her stor tak til Finn Scheibye, som har ledelsen nu.
Gymnastiksektionen har levet et stille og konstant liv - de seneste par år dog med problemer med at få
gymnastiksale. Det er lykkedes, og tak til Peter Lund og Viggo Neble, og ikke mindst stor tak til gymnastiklæreren Leif Berg Sørensen for hans ihærdige arbejde.
Feltsportssektionen har - efter nogle år med middelmådige resultater - nu igen fået en elite, som kan
blande sig helt i toppen, især i O-biathlon, hvor vi også i dag står som arrangører af et af de store
stævner. Herudover har AS med stor succes arrangeret to danmarksmesterskaber - i feltsport og i Obiathlon. Alt dette kan tilskrives stor indsats fra især Birger Hoff - men også fra hjælperne, bl.a. fra
gymnastiksektionen. Stor tak for det til alle, der har været med.
Hjemmeværnskompagni 6301 blev nedlagt, og AS’s faste tilknytning til hjemmeværnet ophørte. Tak
til Peter Willems og Christian Bergqvist og også til kjæften og underkjæften for deres arbejde med
hjemmeværns-sektionen og bøfturene.
Jeg skrev ”P7 90 år” historiebogen, og sammen med Steen Kledal stod jeg for udarbejdelsen af historiebogen ”AS 1861-2011”. Tak til Steen og de, som leverede bidrag hertil - og tak til Christian
Bergqvist for hans indsats i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af 150 års jubilæumsfesten i DGI byen.
Der har været skifte af redaktør for bladet, idet Bjarne Sanddahl trådte tilbage efter 29 år på posten.
Tak til Bjarne for de mange år.
Jeg har i min tid lavet to større revisioner af hjemmesiden, og nu er en ny mere moderne side på vej
igen. Tak til Palle Skovhus Jensen for arbejdet med den.
Der har været mange arrangementer. Det vil være for meget at nævne alle dem, som har ydet en indsats, men det vil være på sin plads at fremhæve to af dem. Lorna for 12 års gule ærter eller forloren
skildpadde til generalforsamlingerne og middage til Sct. Hans aften, og Betina Lynnerup, som utallige
gange - til bl.a. P7 og Uni-matcher - har haft ansvaret for bespisningen. De fortjener også stor tak.
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Er det ikke noget, som har været skuffende? Jo - selvfølgelig er der det - især vil jeg nævne medlemmernes manglende interesse for at yde en indsats for foreningen. Det har været vanskeligt at besætte
tillidsposterne, at skaffe hjælpere til arrangementer og arbejdskraft til Bjerget. Man kan - uden nogen
sammenligning i øvrigt - næsten sige med en lille omskrivning af et kendt Churchill citat: ”Aldrig har
så få udrettet så meget for så mange”. Jeg vil ønske for min afløser, at flere vil være parate til at yde en
indsats.
Faren ved at nævne noget og takke nogen er selvfølgelig, at man kan komme til at glemme nogen, som
også fortjener tak, og som derfor sidder og tænker: ”Hvorfor blev jeg ikke nævnt ?”.
Derfor tak til alle, som har ydet en indsats, ikke mindst bestyrelsen, og især kassereren Bo Scheibye og
revisorerne. Jeg har altid været tryg ved jeres arbejde på et område, hvor jeg ikke selv har nogen indsigt.
Hvis jeg har glemt noget, skyldes det nok min fremskredne alder og svigtende hukommelse, som også
gør, at det nu er på tide at træde tilbage.
Jeg vil ønske for Aksel, at du må få en lige så god tid som formand, som jeg har haft det. Der er givetvis problemer forude, som ikke alle bliver lette at løse, men jeg er sikker på, at du nok skal klare det.
Jeg har undervejs modtaget god støtte og mange gode råd fra mine to forgængere - som desværre ikke
kunne være til stede i aften - jeg skal hilse fra dem. Tilsammen har vi tre dækket formandsposten i 41
år.
Jeg skal ikke blande mig i din ledelse af foreningen, men du skal vide, at jeg altid vil være klar med
bistand, hvis du måtte ønske det.
Og med disse - mine sidste ord som formand - og med tak for den tid, jeg har været formand - vil jeg
gerne overrække dig symbolerne på Høje Formands-værdigheden:
 Formandsfløjten - som jeg faktisk ikke har brugt - og
 Formandspokalen - til minde om foreningens første formand, som hed Hansen - den har stået
12 år i vores stue - nu er den din.
Til lykke med valget.
Herefter indtog den nyvalgte formand formandspladsen.
Han takkede den afgående formand for hans virke som formand og overrakte en afskedsgave.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen afsluttet kl. 21.33
Den nyvalgte Formand takkede dirigenten for god ledelse af forhandlingerne.
Derefter: ”Leve for AS” og ”Fanesang”.

Som dirigent: 4185 Steen Vestergaard Andersen
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