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AKADEMISK SKYTTEFORENING 
 

Referat af generalforsamlingen 
 

den 25. april 2019, kl. 19.30 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 
 

I formandens fravær foreslog næstformanden 3740 Erling Heidler til dirigent, hvilket blev godkendt 
med akklamation. 
 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen blev rettidigt udsendt i bladets nr. 1 omkring 1. marts. 
 
Han gjorde opmærksom på, at der i indkaldelsen fejlagtigt havde stået ”onsdag” i stedet for 
”torsdag”, hvorfor han - jf. vedtægternes § 29, stk. 1: ”Generalforsamlingen afgør selv sin 
lovlighed” - spurgte, om nogen havde indvendinger mod lovligheden.  
 
Dette var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 
 
Han gennemgik afstemningsreglerne og konstaterede, at der - jf. vedtægternes § 30 - var mødt 19 
stemmeberettigede medlemmer. 
 
 

ad 2. Næstformanden aflægger beretning 
 
Næstformanden indledte med at bede forsamlingen mindes de i 2018 afdøde medlemmer: 
 4167 Erik Kragholm Knudsen 19. februar 
 4220 Kristian Krogsgaard 18. april 
 3884 Sven Erik Brockhuus 14. august 
 860 Søren Hoff 17. august 
 3234 Bent Tholander 5. december 
 1633 Bertel Peder Faaberg 8. december 
 
og fortsatte med det i 2019 indtil nu afdøde medlem: 
 3 Axel Guldbrandsen 28. marts 
 
Æret være deres minde. 
 
 

Foreningen havde pr. 31. december 2018 i alt  
 Medlemmer 325 (‒ 4) 

 Nytilgang 49  

 Udmeldt 41 

 Ekskluderet 6 

 Afgået ved døden 6 
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fordelt således: 
 Aktive 280 (‒ 6) 
 Passive 43 (+ 2) 
 Livsvarige 2 (+‒ 0) 
 Mænd - aktive 231 (‒ 4) 
 Kvinder - aktive 49 (+‒ 0) 
 
Disse fordelte sig på sektionerne således, hvor nogle af ændringerne skyldes, at nogle er noteret 
med tilknytning til flere sektioner, og at nogle har ændret deres sektionstilknytning.  
 Skydning 247 (+ 3) 
 Gymnastik 26 (‒ 1) 
 Feltsport 37 (‒ 6) 
 Hjemmeværn 36 (‒ 4) 
 Sandbjerg 13 (+‒ 0) 
 Uden sektionstilknytning 16 (‒ 3) 
 
Foreningen har således haft en lille medlemstilbagegang på 4 personer. Det er på ingen måde 
kritisk, men sammenlignet med sidste års nettomedlemstilgang er det en lille ændring. Der er fortsat 
en pæn medlemstilgang på 49 nye medlemmer - i 2017 var tilgangen 54. Ændringen kommer især til 
udtryk ved det store antal udmeldte, der i 2018 var 15 større end i 2017. 
 
Foreningsarrangementer 
 
I lighed med tidligere år har der været afholdt flg. foreningsarrangementer: 

 Nytårskur på Bjerget med ca. 40 deltagere. 

 Generalforsamling med 20 stemmeberettigede deltagere. 

 Sct. Hans aften arrangement med spisning, men - uden bål - 40 deltagere. 
 
Skydesektionen 
 
AS deltog i 2018 i en række eksterne stævner med gode individuelle resultater: 
 
Foreningens skytter har årets løb deltaget i 7 geværterrænskydninger med gennemsnitligt 5 
deltagere i hver skydning. 
 
Ved DGI Storkøbenhavns 15 m mesterskaber 2018 deltog AS med ca. 30 skytter.  

 Peter Schummel Larsen skød sig til sølvmedalje i fritstående riffel. 

 Andreas Hansen vandt guldmedalje i enhåndsfatning på pistol i klasse 1. 

 Jeppe Ammitzbøll opnåede guldmedalje i enhåndsfatning på pistol i klasse 4. 

 Johan Kruse Mortensen vandt en suveræn 1. plads og guldmedalje med tohåndsfatning på 
pistol. 

 
Ved DGI Storkøbenhavns udendørs mesterskaber deltog AS med 4 skytter på riffel, og 1 på pistol.  

 Morten Hammer vandt guld på 200 m i veteranklassen for liggende skytter.  

 Finn Scheibye vandt guld i stillingsklasserne.  

 På 300 m vandt Morten Hammer guld i veteranklassen. 

 Finn Scheibye opnåede en andenplads på standardpistol i klasse 1.  
 
Ved Københavns Skytteforbunds udendørs mesterskaber vandt AS holdskydningen på cal. .22 i 
såvel sport-pistol (30 skud præcision og 30 skud duel) som i Militær hurtigskydning (5 skuds serier 
på 10, 8 og 6 sek.).  

 Andreas Hansen vandt bronzemedalje i standardpistol.  

 Finn Scheibye vandt guldmedaljer i senior-klassen på 300 m riffel i 40 skud liggende og i 1/2 
match (20 skud i knælende, liggende og stående). 

 
AS-P7 
Den 87. kapskydning mellem AS og P7-SKIF blev afholdt på Københavns Skyttecenter og på Høje 
Sandbjerg. 
 
Både baneriffel- og terrænskydningen blev vundet af P7. Individuelt vandt Anders Petersson både 
baneriffel- og terrænskydning og blev dermed også en suveræn vinder af Agnetes hæderspris. 
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Bedste danske skytte på bane blev Regin Gaarsmand og i terrænskydningen Hans Jørgen Vaaben. 
Formandsskydningen blev vundet af Høje Formand. 
 
På pistol vandt AS alle pistol holdskydningerne. Individuelt vandt Andreas Hansen fra AS med 
Mathias Hertz på 2.-pladsen. 
 
Unimatch 
Unimatchen mellem AS, Akademisk Skytterlag, Oslo (ASL) og Akademisk Skytteforening Aarhus 
(ASA) blev - ligesom matchen mod P7 - afholdt på Københavns Skyttecenter og Høje Sandbjerg. 
Skydningen består af baneskydning på riffel og terrænskydning på pistol. 
 
AS stillede med 8 deltagere både ved riffel- og pistolskydningen. AS vandt riffelskydningen i 
suveræn stil foran AS Aarhus og Akademisk Skytterlag. Pistolskydningen blev ligeså suverænt 
vundet af AS Aarhus foran Akademisk Skytterlag og med AS på en forsmædelig 3. plads. 
 
Indendørs skydningen 
Aktiviteten på 15 m banen i DGI-byen var i 2018 fortsat høj. I løbet af året blev der lige som i 2017 
solgt mere end 90.000 stk. cal. .22 ammunition til en samlet pris på lidt over 56.000 kr. 
 
Vi holder introduktionskurser for nye skytter to gange om måneden. Kurserne er normalt velbesøgt 
med typisk 3-6 deltagere pr. gang. Antallet af deltagere i introkurserne i 2018 har været lavere end i 
2017 med 69 deltagere mod 82 i 2017. Det lavere antal intro-skytter skyldes sandsynligvis et 
længerevarende nedbrud af vores hjemmeside. 
 
Udendørs skydningen 
I 2018 har interessen for at skyde med grovpistol på Københavns Skyttecenter fortsat ligget på et 
pænt niveau. Syv AS skytter havde ved udgangen af 2017 IPSC licens under Dansk Sportsskytte 
Forbund. 
 
25 m pistolskydningen har i 2018 fortsat lidt under, at der ikke har været en dedikeret leder af 
aktiviteten.  
 
På langdistance blev Poul Glesners mindepokal vundet af Svend Mørup. Ola Hvamstad vandt 
medaljeskydning II, Foss pokalen og xxx-pokalen. Thomas Fjeldborg var bedst i Schmiegelow 
pokalen, mens Finn Scheibye vandt skyttekongeskydningen og Collet pokalen.  
 
Generelt  
 
Skydesektionen arbejder fortsat for, at flere af de mange nye skytter kan fastholdes over en længere 
årrække, herunder at nogle flere vil vise interesse for de udendørs discipliner på Kalvebod. 
 
Feltsportsektionen 
 
Feltsportssektionen, som nu er på 43 medlemmer, har i 2018 fortsat sin aktivitet med hovedvægten 
på orienteringsbiathlon og feltsport. 
 
17.-18. marts afholdt AS Feltsport for 10. gang et Biathlon Orientering stævne på Bjerget, hvor de 
gamle gubber under Birgers ledelse, havde lavet et fint stævne i den klassiske disciplin og i 
massestart. Det gjorde det muligt for de yngre kræfter fra AS at deltage, og de kvitterede med fine 
resultater 

 Lasse Helweg blev nr. 4 i H21/klassisk og nr. 5 i H21/massestart. 

 Henrik Bendz blev i sit første biathlonstævne nr. 2 i både H35/klassisk og H35/massestart. 

 Christian Saxe blev nr. 2 i H45/klassisk og vandt H45/massestart 
Både det danske og det svenske landshold deltog, så lejren med sin kapacitet på 40 mand var helt 
fyldt. 
Med en fin skov i ryggen, en stor improviseret skydebane ved Søen, indkvartering og faciliteter til 
fælles middag er Høje Sandbjerg lejren det ideelle sted til et sådant stævne. Høje Sandbjerg lejren 
er nu kendt og værdsat af enhver, som dyrker O-biathlon. 
 
17.-19. april afholdtes DM Biathlon Orientering i Vrøgum Plantage, hvor Lasse Helweg, Kai 
Willadsen og Christian Saxe var ovre og løbe nogle meget svære baner. Med en klar plan om at 
investere i sikre vejplan blev stafetten i mix klassen med de 3 vundet suverænt.  

 Individuelt blev Kai Willadsen nr. 3 Veteran II/sprint og vandt Veteran II/klassisk.  
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17.-20. august deltog AS i WM Biathlon Orientering i Jylland med Christian Saxe, Jørgen Pedersen, 
Kai Willadsen og Peter Wester. Det var nogle krævende dage, både teknisk og fysisk, hvilket 
resulterede i megen erfaring.  

 Kai Willadsen blev nr. 3 i M65/sprint. 
 
3.-4. november afholdtes åbent DM Biathlon Orientering i Bjergskoven ved Søgaardslejren. Janni og 
Lasse Helweg, Peter Wester og Christian Saxe deltog. Konkurrencen vil blive husket for en 
krævende punktorienteringsbane blandt fritgående heste.  

 Janni Helweg blev nr. 3 i W45/klassisk og nr. 2 i W45/sprint.  

 Christian Saxe vandt M50/klassisk.  
  
Feltsporten indledtes med AS-P7, som afholdtes 16. juni på Kalvebod og i Nordsjælland, hvor Birger 
Hoff, Vagn Laursen, Torkild Glaven, Ulrik Staugaard, Peter Werling og Janni Helweg havde lavet en 
traditionel og fin konkurrence.  
Carsten Sveding var holdleder og hjalp også med transport og beregning. 
Christian Saxe, Jørgen Nielsen, Jørgen Pedersen, Lasse Helweg og Henrik Bendz stillede op for AS. 
Christian Saxe blev nr. 2, Jørgen Nielsen nr. 4, Jørgen Pedersen nr. 5, Lasse Helweg nr. 6 og Henrik 
Bendz nr. 8. 
AS ved Christian Saxe, Jørgen Nielsen, Jørgen Pedersen og Lasse Helweg vandt AS-P7 
sammenlagt, mens en svensker gik med de fleste præmier. 
 
12. september afholdtes DM Feltsport i Aalborg. AS havde atter i tilmeldt et stærkt hold, hvor alle 
deltog i deres egen aldersklasse. Jørgen Nielsen og Christian Saxe stillede op i Ældre Old Boys, 
Jørgen Pedersen og Peter Wester stillede op i Veteran 1 og Kai Willadsen, Peter Werling og Niels-
Erik Ottesen Hansen stillede op i Veteran 2. AS Feltsports yngre medlemmer manglede, men de 
gamle opnåede fine resultater med Christian Saxe som nr. 2, Jørgen Nielsen nr. 3, Jørgen Pedersen 
nr. 3, mens Kai Willadsen vandt sin klasse.  
Kai Willadsen, Christian Saxe og Peter Werling vandt holdkonkurrencen for de ældre klasser. 
  
Tankerne om, at det måske er nødvendigt at træne mere, fik sektionen til at afholde flere 
disciplintræninger, således 9. juni en pistol feltskydning på Kalvebod og 2. september såvel en pistol 
feltskydning på Kalvebod som en kortlæsningstræning i Nordsjælland. Det er feltsportsinspektørens 
intention også i år at gennemføre sådanne træninger. 
 
AS Feltsport har også dyrket ren orientering. 
 
19. maj afholdtes klubmesterskabet i orienteringsløb. Troels Christiansen havde lavet en rigtig sjov 
bane, hvor deltagerne kom forbi start/mål/’vende’-post tre gange under løbet. Lasse Helweg var 
også i 2018 urørlig og blev klubmester. 
 
Også i DOF regi har sektionen været på resultatlisterne: 

 29.-31. april ved påskeløbene på Fanø, hvor Birger Hoff blev nr. 4 i H75. 

 7.-13. juli ved verdensmesterskaberne for seniorer i Nordsjælland, hvor Birger Hoff og Kai 
Willadsen kom i finalen i deres klasser og  

 9. september ved DM i den klassiske distance, hvor Birger Hoff løb sig til nr. 3 i H75.  
 
Året sluttede som sædvanligt med Bøftur. Christian Saxe have lavet en ca. 12 km lang CIOR bane 
med 2 cm kort og koordinater, 4 cm kort, luftfoto, kurvekort, og små O-kort i 1:10.000 og et O-kort 
over AS-område i 1:2.500 - banen skulle dog ikke nødvendigvis tages i rækkefølge!  
Deltagerne måtte ikke forlade bygningen før efter 30 minutter, og der var lavet et handicap system 
baseret på en kombination af alder, vægt og højde.  
Lasse Helweg var alene om at finde alle posterne inden for tidsrammen og vandt. 
 
Gymnastiksektionen 
 
I 2018 fortsatte motionsgymnastikken om tirsdagen på Husum Skole og om fredagen på Korsager 
Skole - også i Husum - som regel med mere end 10 deltagere hver gang ud af 18 aktive 
motionsgymnaster. 
 
Vor gymnastiklærer Leif Berg Sørensen, som møder trofast op i salen 2 gange om ugen, er den 
uundværlige drivkraft i gymnastiksektionen, og han er samtidigt et fantastisk midtpunkt i det sociale 
samvær.  
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Sommerafslutning 22. maj startede med gymnastik i salen og efterfølgende kørsel til Bjerget, hvor et 
par medlemmer stødte til, inden de i alt 15 deltagere indtog smørrebrød m.m. i undermessen og 
fortsatte det hyggelige samvær.  
Som en beskeden tak for det store arbejde overrakte recktor en æske chokolade til Leif, som 
manede til opretholdelse af træningstilstanden i sommerferien! 
Efter fanesangen var der tid til en tur til toppen i det fine vejr. 
 
Sidst på sommeren fik gymnastiksektionen positiv tilbagemelding fra DIF og DGI's foreningspulje 
"Initiativer og tiltag, der støtter hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne, og som skaber rum til 
udvikling", således at vi kunne annoncere 2 gange i Brønshøj-Husum Avis. 
Det gav 12-15 henvendelser, som resulterede i 4 nye gymnaster, der siden har været meget 
konstante i deres træning. 
 
Julegymnastikken 11. december blev i år igen rundet af hos Jacques Hermann, som lagde hus til en 
hyggelig spisning af hjemmelavede gule ærter og pandekager m.m. for 17 gymnaster inkl. lærer. 
Rudolf Krafts mindepokal (kammeratskabspokalen) inkl. sølvfad vandrede ved juleafslutningen 
videre til Jacques Hermann for det næste år, og Jacques fik igen overrakt Aage Bruun-pokalen, idet 
pokalen hvert år tildeles den gymnast (og hans familie), der sørger for, at vi kan holde vor 
juleafslutning og spise gule ærter hjemme eller ude. 
Også denne gang takkede vi Leif med chokolade samt yderligere en nyligt udkommet bog om den 
gamle radiogymnastik-lærer Kaptajn Jespersen! 
 
Hjemmeværnssektionen 
 
I det forgangne år, har hjemmeværnets sektion i AS afholdt en ganske velbesøgt BØFTUR. Særligt 
vil jeg gerne fremhæve Kjæftens, Rune Iversen, gode arbejde og fantastiske indsats omkring 
arrangementet. Dertil vil jeg gerne påpege, at igen i år vil bøfturen blive afholdt og forhåbentligt med 
endnu flere deltagere. Ligeledes arbejdes der i HJV-sektionens regi på at finde nye egnede 
medlemmer, der kan være med til at gøre AS’s HJV-sektion et sted at samles også i fremtiden. 
 
Høje Sandbjerg 
 
Generelt 
2018 har været et stille år med vedligeholdelse, drift og udlejning. To forhold er dog værd at nævne. 
 
Tagsagen 
I den varme sommer opdagede vi, at tagpappet på de sydlige tage af bygningerne revnede, og det 
øverste lag skred lidt. Tagpapproducenten Phønix har påtaget sig et produktansvar og vil her til 
foråret lægge nye tag. Bygning 5 tag er dog lagt før udløbet af garantiperioden på 10 år, så der kan 
komme en medbetaling af taget her. 
 
Fredningssagen 
Stien fra Toppen til Rude Skov er nu fuldt etableret med piktogrammer og skilte, og som noget nyt er 
cykling blevet forbudt på stien op til Toppen. Kommunen arbejder på en plejeplan. Efter høringer i 
efteråret, har et konsulentfirma udarbejdet et forslag, som vi har kommenteret. Fortsættelse følger 
næste år.  
 
Konklusion 
Vi kan glæde os over en lejr i god stand, som bruges flittigt, såvel af medlemmer som gennem udlån 
til spejdere og skoler mod slidpenge. At monitere og støtte disse aktiviteter, vedligeholde 
øvelsesområdet og løbende forbedre lejren har været Sandbjerginspektionens hovedopgave det 
forløbne år. 
 
Generelt 
 
Med udgangspunkt i inspektionernes status og resultater synes jeg, at foreningen har haft et godt år. 
Der er gennemført et tilfredsstillende aktivitetsniveau og opnået pæne sportslige resultater. Lejren 
fremstår som sædvanligt flot og velplejet. Den bliver flittigt brugt af såvel foreningens egne 
medlemmer som af betalende lejere. Endelig har foreningen en ualmindelig god økonomi. 
 
I sidste års beretning blev det nævnt, at foreningen har nogle udfordringer med at skaffe eller 
etablere kvalificeret hjælp til gennemførelse af træning, instruktioner og stævner. Det blev endvidere 
nævnt, at foreningen arbejder på at udvikle og implementere en incitamentsstruktur, som gerne 
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skulle hjælpe på disse forhold. Det er imidlertid en svær og lang proces, og det er endnu ikke 
lykkedes på tilfredsstillende vis at få flere aktive inddraget i den mere organisatoriske del af 
foreningens arbejde. 
 
Vi er netop nu ved at anskaffe en række luftvåben, herunder to biathlon rifler, en riffel med 
kikkertsigte samt to pistoler med 5 skuds magasin. Der er endvidere anskaffet en 
højtrykskompressor, der kan anvendes til at påfylde luft på disse våben. Fordelen ved disse våben 
er, at de kan anvendes lovligt uden nogen form for tilladelse. Det betyder, at bl.a. feltsport kan øve 
langt oftere på Høje Sandbjerg, 
 
2019 forventer vi bliver et år med AS sædvanlige arrangementer. AS-P7 skal i 2019 gennemføres i 
Sverige. I efteråret skal feltsportssektionen, med støtte fra andre foreninger, arrangere åbent dansk 
mesterskab i O-biathlon med forventelig ca. 100 deltagere. I den anledning vil al hjælp fra andre 
inspektioner være meget velkommen. 
 
I 2020 har AS-P7 arrangementet 100 års jubilæum. Bestyrelsen har besluttet at markere denne 
begivenhed. Vi vil løbende orientere i bladet om indholdet af denne begivenhed. 
 
Afslutningsvis har jeg lovet formanden at takke alle de medlemmer, der gør en ekstraordinær indsats 
for at drive vores forening og vedligeholde Høje Sandbjerg. En særlig tak til bestyrelsen, AS bladets 
redaktør og foreningens revisorer.  
 
Vi vil også gerne sige mange tak til Mette Harder for din indsats som revisor i foreningen. 
 
Dette afslutter min beretning. 
 
Der var ingen bemærkninger til beretningen. 
 
 

ad 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
Dirigenten meddelte, at han havde fået forevist originalregnskaberne underskrevet af alle 
bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 
 
Kassereren, Bo Scheibye, udleverede og gennemgik regnskaberne. 
 
Indtægter 
 
Kontingenter aktive er igen stigende p.gr.af flere medlemmer.  
Introkontingent, som opkræves af nye skydere, når de første gang kommer på skydebanen, udgør 
ca. kr. 17.000. Dette dækker introduktion og kontingent de første par måneder. 
 
Øvrige tilskud skyldes tilskud fra Ove Popp Poulsens fond for Akademiske Skytter samt fra De 
Akademiske Skyttefonde. 
 
Udgifter aktiviteter 
 
Skydeinspektionen, gymnastikinspektionen og hjemmeværn er som sidste år. 
 
Feltsport er noget højere grundet større aktivitet i O-biathlon.  
Der blev afholdt et stævne på Høje Sandbjerg som gav et pænt overskud, men ikke nok til at dække 
alle omkostninger. 
 
Sandbjerg regnskabet giver et overskud p.gr.af højere lejeindtægter og hensættelsen sidste år til 
anskaffelse af ny græsklipper. 
 
Bladet er blevet væsentligt dyrere i år grundet for lav fakturering tidligere år. 
 
Udgifter administration 
 
Er omtrent som sidste år bortset fra posten ”øvrige administrationsomkostninger”. Dette skyldes 
udgifter til omlægning af hjemmesiden. 
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Resultat 
 
Et overskud på kr. 230.301. 
 
Balancen  
 
Foreningen har en pæn aktivmasse, selvom aktiekursen er halveret.  
Beholdningen af ammunition er nedbragt en smule 
 
Vi har stadig en restgæld i SKAK-huset. 
 
De Akademiske Skyttefonde 
 
Regnskabet er som tidligere år.  
Der er udloddet kr. 8.000 til AS. 
 
Ove Popp Poulsens fond for Akademiske Skytter 
 
Der var et resultat før uddelinger på kr. 276.665.  
Der er udloddet kr. 210.000 til Akademisk Skytteforening.  
Bestyrelsen har besluttet at konsolidere maksimalt, hvilket for 2018 beløber sig til kr. 69.166. 
 
Spørgsmål? 
 
Mogens Løppenthien: Resultat opgørelsen 230.000 kr. overføres ikke til balancen ? 
Kassereren: Note 6 indeholder denne oplysning. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 
 
 

ad 4. Behandling af indkomne forslag. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag. 
 
 

ad 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse. 
 
Budgettet fremgår af side 8 og 11 i regnskabet. 
 
Der er budgetteret med uændret kontingent til næste år. 
 
Under øvrige tilskud er der budgetteret med afkast fra De Akademiske Skyttefonde og lidt mindre fra 
Popps Fond. 
 
Der er budgetteret med højere udgifter til skydeinspektionen og feltsportssektionen p.gr.af højere 
aktivitet.  
Desuden budgetteres et underskud på Høje Sandbjerg p.gr.af planlagte projekter. 
 
Administrationsomkostninger er budgetteret højere, fordi vi påregner at starte på et projekt for 
medlemsadministration. 
 
Budgettet viser et forventet resultat i balance. 
 
Mogens Løppenthien: Hvorfor er skydeinspektionens budget forhøjet ? 
Skydeinspektøren, Finn Scheibye: 

 Vi vil give øget tilskud til stævner, desuden har vi øget anskaffelser nye sigter til rifler. 

 Desuden er der betalt for et grovpistolkursus for en række yngre medlemmer, så vi lever 
dermed op til det af Popp ønskede. 

 
Budgettet blev herefter godkendt med akklamation. 
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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,- 
 
Kontingentet blev godkendt. 
 
 

ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11. 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværende bestyrelse således: 

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 4431 Christian Saxe 
Inspektør for HJV-sektionen: Genvalg af  4244 Martin Larsen 

 
De foreslåede genvalgtes med akklamation. 
 
 
ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24. 
 
Nuværende sagkyndig revisor Mette Harder havde desværre ønsket ikke at genopstille. 
 
Bestyrelsen foreslår derfor følgende: 

Sagkyndig revisor: Nyvalg af 3990 Hans Jørgen Vaaben 
Kritisk revisor: Genvalg af 3793 Morten Hammer 
Suppleant: Genvalg af 3512 Svend Mørup 

 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
 
 

ad 9. Valg af repræsentanter til org. uden for Akademisk Skytteforening. 
 
Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde foreslås  
 Genvalg af  4185 Steen Vestergaard Andersen 
 
Bestyrelsens anmodning blev imødekommet, og den foreslåede valgtes med akklamation. 
 
 

ad 10. Eventuelt. 
 
Sandbjerginspektøren, Birger Hoff:  

 Jeg har lidt svært ved at takke de mange, der hjælper mig, men vi har en fin Sandbjergpokal, 
som ikke har været uddelt i nogle år. 

 Den vil jeg gerne i år give den til Mogens, da han altid kommer helt af sig selv til aktiviteterne 
på Bjerget og altid er klar til at hjælpe. 

 
Næstformanden, Palle Skovhus Jensen: 

 Takkede Mette Harder for hendes arbejde som revisor for foreningen - og overrakte en 
flaske vin. 

 
 
 
 



Moqens Løppenthien:
o Redegjorde for hvorledes for ca. 12 år siden AS HJV-kompagni 6301 blev sammenlagt med

Livjægerne til HJV-kompagni Kastellet.
. Orienterede om, at dette nu nok igen vil blive lagt sammen med et andet kompagni, der nok

kommer tilat hedde Rosenborg.

Svend Møruo:
. Omtalte årets (2019) kranseophængning på Christianborg med efterfølgende hyggelig øl på

en Pub.
. Vi funderede lidt efterfølgende over selve arrangementet, da det er svært at fastholde en

tradition der kun finder sted hvert tiende år.
. Det foreslås derfor, at vi går tilbage til den årlige kranseophængning, som var vores

oprindelige forpligtelse.
Dirigenten takkede for forslaget og henstillede til bestyrelsen at overveje dette.

Feltsportsinspektøren, Christian Saxe:
e Som I tidligere har hørt, er AS blerret kendt for at kunne lave gode anangementer i feltsport

og O-biathlon, bl.a. på Bjerget.
o Hovedkraften bag disse har været Birger Hoff, men der skal nu nye kræfter til.
o Feltsportssektionen arrangerer - sammen med HPRD - DM i O-biathton den første weekend

i november.
r Peter Wester er den ansvarlige leder heraf, og han har gjort en stort arbejde, så vi har en

god administration og organisation.
. Men der ligger utrolig meget arbejde i det, så vil meget gerne have mere hjælp - også fra

andre sektioner.

Peter Wester supplerede:
o Det er sjovt at være med i en planlægning og i hele processen.
. Vi vil i næste blad gerne beskrive, hvilke opgaver vi har brug for hjælp til.
r Vi gør det ikke alene men sammen med HPRD.
o Der kommer sikkert flere end 100 deltageie, og vi vil også være repræsenteret med AS

deltagere, hvoraf nogle er på landsholdsniveau.

Erling Heidler kommenterede:
. De gamle - "Gubberne", som Birger Hoff omtalte så flot i bladet - har ydet deres store indsats

gennem mange år.
. Det er godt at se, at nye er klar til at overtage opgaverne.
. Men "Gubberne" er der stadig - vi vil ikke længere være hovedkraften i arrangementerne -

men vi træder gerne ind som hjælpere på opgaver, vi kan overkomme - og også, hvis vi
bliver spurgt til råds.

Dirigenten takkede for god orden.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen"

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:37 .

Derefter "Fanesang".

Erling Heidler
Dil!gent
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