AKADEMISK SKYTTEFORENING
Referat af generalforsamlingen
23.-28. april 2020
Grundet den verserende Corona-krise har AS bestyrelse besluttet at gennemføre
årets generalforsamling elektronisk, og uden at mødedeltagerne er fysisk tilstede.
GF gennemførtes på følgende måde:
 3. april 2020 har AS kontor udsendt mail til de af foreningens medlemmer, der
har opgivet mailadresse, vedr. aflysning af det fysiske møde og oplyst medlemmerne om den elektroniske gennemførelse af generalforsamlingen. Af mailen fremfår endvidere, at medlemmer skal tilmelde sig kontoret for at deltage i
den elektroniske generalforsamling og have mulighed for at afgive elektronisk
stemme.
 Senest den 23. april får tilmeldte medlemmer tilsendt formandens beretning,
regnskab og stemmeseddel m.m. (udsendt 20. april).
 Deltagere anmodes om senest
28. april at tilbagesende
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Dagsorden jf. vedtægternes§ 27, stk. 3:
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Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Kassereren forelægger budget til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent jf. § 8.
Valg af bestyrelse, jf. § 11.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24.
Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening.
Eventuelt.
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ad 1. Valg af dirigent
3740 Erling Heidler har modtaget bestyrelsens opfordring om at være dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamlingen blev indkaldt lovligt og rettidigt omkring 1. marts i bladets nr. 1 til afholdelse 23. april, og at ændring af gennemførelsen var behørigt orienteret til medlemmerne pr. mail 3. april. Han konstaterede, at
21 stemmeberettigede medlemmer havde deltaget i afstemningen. Han konkluderer
på dette grundlag og på grund af de usædvanlige forhold, at generalforsamlingen
var lovligt gennemført.

ad 2. Formanden aflægger beretning
Følgende af foreningens medlemmer er i 2019 afgået ved døden:
3
Axel Guldbrandsen
28. marts
635
Jørn Finnich
6. april
1182
Mogens Palle Sølvtoft Grønlund
28. juni
3682
Flemming Andersen
27. august
3582
Ole Hasselbalch
26. november
og i 2020 er indtil nu afgået ved døden:
162
Svend Trier
2407
Uffe Regnar Jensen

20. januar
16. april

Æret være deres minde.
Foreningen havde pr. 31. december 2019 i alt
Medlemmer
321
(‒ 4)
 Ny tilgang
30
 Udmeldt
24
 Ekskluderet
5
 Afgået ved døden
5
fordelt således:
Aktive
278
(‒ 2)
heraf: Mænd
222
(‒ 9)
Kvinder
56
(+ 5)
Passive
41
(‒ 2)
Livsvarige
2
(+‒ 0)
Disse fordelte sig på sektionerne således, hvor nogle af ændringerne - ud over
til- og afgang - skyldes, at nogle er noteret med tilknytning til flere sektioner, og at
nogle har ændret deres sektionstilknytning.
Skydning
249
(+ 2)
Gymnastik
25
(‒ 1)
Feltsport
37
(+‒ 0)
Hjemmeværn
35
(‒ 1)
Sandbjerg
13
(+‒ 0)
Uden sektionstilknytning
12
(‒ 4)
Foreningen har hvert af de sidste to år haft en lille medlemstilbagegang på 4
personer. Det er på ingen måde kritisk, men sammenlignet med de sidste flere års
nettomedlemstilgang er der tale om en lille ændring.
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Foreningens medlemstilgang har de sidste flere år ligget på ca. 50 nye medlemmer, svarende til ca. 15 % af foreningens samlede antal medlemmer, hvilket
vurderes at være passende og meget tilfredsstillende.
Foreningsarrangementer
I lighed med foregående år har AS gennemført flg. foreningsarrangementer:
 Nytårskur med ca. 40 gæster
 Generalforsamling med spisning og 19 stemmeberettigede deltagere.
 Sct. Hans aften arrangement med spisning og bål - 53 deltagere.
Som et særligt arrangement i 2019 gennemførtes kranseophængning i Kongeporten på Christiansborg den 11. februar i anledning af 360 året for Stormen på København i 1659 - 9 deltagere.
Skydesektionen
Stævneresultater 2019
Foreningens skytter har i årets løb deltaget i 9 geværterrænskydninger med gennemsnitlig 7 deltagere i hver skydning.
Ved DGI Storkøbenhavns 15 m mesterskaber deltog AS med 19 skytter.
 Peter Schummel Larsen skød sig til en tredjeplads i fritstående riffel.
 Eva Roug vandt sølvmedalje i fri klassen på riffel.
 Frederik Hannibal opnåede en tredjeplads i pistol med enhåndsfatning.
 I pistol klasse 2 med tohåndsfatning besatte AS de tre første pladser med
skytterne Toby Reik, Rasmus Salmon og Chengkang Li.
Ved DGI Storkøbenhavns udendørs mesterskaber deltog AS med 5 skytter på riffel.
 Finn Scheibye blev nr. 1 på 200 m i tre stillinger med Christian Bannow som
runner-up.
 Thomas Fjeldborg vandt 300 m stillingsskydningen, mens Finn Scheibye tog
sejren i den liggende seniorklasse på 300 m.
Ved Københavns Skytte Forbunds udendørs mesterskaber deltog AS med 5 skytter
i pistolskydningerne.
AS-P7
Den 88. kapskydning mellem AS og P7-SKIF blev afholdt på Revingehed.
Både baneriffel- og terrænskydningen blev vundet af P7.
 Individuelt vandt Anders Petersson både baneriffel og terrænskydning og
blev dermed igen suveræn vinder af Agnetes hæderspris.
 Bedste danske skytte på bane blev Christian Bannow, som nr. 4 i sit debutår
som deltager i konkurrencen mod P7.
I terrænskydningen var Finn Scheibye bedste danske skytte med en tredjeplads á
point med Hans Jørgen Vaaben på 4.-pladsen.
Formandsskydningen blev vundet af Pär Olanders.
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På pistol vandt AS disciplinen Sportpistol, mens P7 vandt Militær hurtigskydning og
feltskydning.
Individuelt vandt Mathias Duppils fra P7 med 4 pladscifferpoint med Mathias Hertz
på 2. pladsen med 7 point.
Unimatch
Unimatchen mellem AS, Akademisk Skytterlag, Oslo (ASL) og Akademisk Skytteforening Aarhus (ASA) blev afholdt af ASA i på Ulfborg Skyttecenter. Skydningen
består af baneskydning på riffel og terrænskydning på pistol.
Der deltog kun 4 skytter fra AS, og det blev ikke til nogen individuelle placeringer.
Indendørs skydningen
Aktiviteten på 15 m banen i DGI-byen var i 2019 mærkbart lavere end de foregående år. Ammunitionssalget på 15 m er således faldet med over 25 % til 1.350 æsker
á 50 skud og en samlet pris på godt 40 t.kr.
En af årsagerne var, at vi havde langt færre nye skytter til introduktion i vintersæsonen 2018-2019 end i de foregående år på grund af omlægning af vores hjemmeside.
Det har dog rettet sig fra og med 2. halvår 2019. I løbet af kalenderåret havde vi 45
nye skytter til introduktion mod 69 i samme periode i 2018.
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 2019 IPSC
licens under Dansk Sportsskytte Forbund.
25 m pistolskydningen lider som i de foregående år under, at der ikke har meldt sig
en dedikeret leder af aktiviteten.
Som noget nyt har der i 2019 har været en tilgang (om end lille) af nye langdistanceskytter til sektionen, herunder jægere, der benytter vores faciliteter på KSC til
at få større rutine. Det har været en fornøjelse at se nye ansigter på banen.
På langdistance vandt Svend Mørup Poul Glesners mindepokal.
Morten Hammer vandt Schmiegelow pokalen.
Finn Scheibye vandt skyttekongeskydningen, medaljeskydning II, Foss pokalen,
xxx-pokalen og Collet pokalen.
Generelt
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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Feltsportssektionen
Årets aktiviteter:
4.-6. april - DM Biathlon Orientering i Finderup.
 AS deltog med 6 deltagere med flg. placeringer:
Lasse Helweg nr. 6 i H21/Sprint
Christian Saxe nr. 3 i Ældre Oldboys/Sprint
Jørgen Pedersen nr. 3 i Veteran-I/Sprint
Lasse Helweg nr. 9 i H21/ Klassisk
Christian Saxe nr. 2 i Ældre Oldboys/ Klassisk
Jørgen Pedersen, Christian Saxe og Kai Willadsen nr. 3 i holdkonkurrence
(ældre)
11. maj - Klubmesterskaberne i orienteringsløb
 Blandt sidste års deltagere blev Nis Schmidt udvalgt til årets banelægger.
Baner på hhv. 4 og 6.4 km med start og mål på bjerget. En interessant start
hvor deltagerne løb i 3 forskellige retninger. Da de unge løver ikke stillede til
start, gav det Christian Saxe mulighed for gentagelse af tidligere års succes.
31. maj - 2. juni - Biathlon Orientering, Göteborg
 Christian Saxe, Janni Fischer og Lasse Helweg deltog i konkurrencen i et
teknisk krævende terræn, hvilket resulterede i en del erfaring.
15. juni - P7-AS
 En skydning til den krævende side, et let 2 km. PO-løb efterfulgt af et dansker-venligt O-løb på 6 km - flere steder med meget lækkert O-terræn, og
slutteligt håndgranatkast på 15, 20, 25 med ’dame’-håndgranater.
Christian Saxe, Henrik Bendz, Janni Fischer, Jørgen Nielsen, Jørgen Pedersen og Lasse Helweg stillede op for AS.
Jørgen Nielsen blev nr. 3, Christian Saxe nr. 4, Jørgen Pedersen nr. 6, Lasse
Helweg nr. 7, Henrik Bendz nr. 10 og Janni Fischer nr. 12.
P7 vandt årets P7-AS dyst med en margin på 6,58 point.
1.-4. august - WM Biathlon Orientering i Finland
 Janni Fischer, Jørgen Pedersen og Lasse Helweg.
 Baner var, efter sigende, lige så lidt orienteringstekniske krævende som sidste gang i Finland!
13. september - DM Feltsport i Karup
 DM Feltsport blev arrangeret af Skive Kasernes Idrætsforening hhv. på Karup Skydeterræn, på vejen til og i den sydøstlige kant af Viborg.
 AS deltog med 8 personer:
Janni Fischer nr. 2 Old Girls
Christian Saxe nr. 2 i Ældre Old Boys
Jørgen Nielsen nr. 3 i Ældre Old Boys
Kai Willadsen vandt Veteran 2
Kai Willadsen, Jørgen Nielsen og Christian Saxe vandt Hold - ÆOB, VET 1
og VET 2
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2.-3. november - Åbent DM Biathlon Orientering
 Blev afviklet i Søskoven (Gribskov) af AS, der endvidere deltog med 2 deltagere.
 En krævende punktorienteringsbane med mange små bevoksningsområder,
lækre orienteringsbaner og en mesterskabsværdi skydebane, som kunne
holde til meget regnvejr.
 Christian Saxe nr. 3 i M50/klassisk og Henrik Bendz nr. 2 i M40/sprint
6. december - Bøftur
 Lasse Helweg have med et korridor-løb på O-kortet over AS-område i
1:2.500 og et mange post-løb på et 150 år gammel kort over Rude Skov dog var der ved alle poster indsat større eller mindre O-kort ’bidder’, så man
’kun’ skulle bruge det gamle kort til grovorienteringen.
 Handicap system baseret på en algoritme af livvidde og skostørrelse.
Ingen fandt alle posterne indenfor tidsrammen.
Nis Schmidt vandt løbet, og dermed retten til at lave næste års bøftur.
Skydetræning
 Der har i årets løb været afholdt 3 pistoltræningsdage på Kalvebod.
Materielstatus
 Med hjælp fra skydesektionen har sektionen indkøbt nye og bedre sigtemidler til alle AS biathlon våben - samt til to privatejede biathlon våben. Endvidere er der anskaffet nye skiver til feltpistolskydning.

Gymnastiksektionen
I 2019 fortsatte motionsgymnastikken om tirsdagen på Husum Skole og om fredagen på Korsager Skole også i Husum.
Vor trofaste gymnastiklærer, Leif, er fortsat den uundværlige drivkraft og samtidig midtpunktet i det sociale samvær.
Den 14. maj holdt vi sommerafslutning startende med gymnastik og efterfølgende spisning af smørrebrød på Bjerget. Vi var 16 deltagere. Som en beskeden
tak for det store arbejde overrakte recktor små gaver til Leif, som kvitterede med
gemytlige erindringer fra sine næsten 25 år i foreningen og med formaninger om at
opretholde træningstilstanden på egen hånd i sommerferien!
Skt. Hans aften var det igen Gymnastiksektionen, der stod for bespisninger,
som med Jacques og Frank i spidsen var fantastisk ligesom vejret.
Julegymnastikken d. 3. 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 16 gymnaster inkl. Lærer.
Rudolf Krafts mindepokal (kammeratskabspokalen) inkl. Sølvfad vandrede ved
juleafslutningen videre til Ole Leitorp for det næste år, og Jacques fik igen overrakt
Aage Bruun-pokalen for julearrangementet. Også denne gang takkede vi Leif med
beskedne gaver.
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Hjemmeværnssektionen
Igen i år lykkedes det hjemmeværnssektionen at samle mange såvel ældre som
yngre AS´ere til en særdeles velbesøgt bøftur, hvorunder 8 jubilarer blev hædret, og
mange store og små legater blev uddelt. Sange og recitativer af varierende kvalitet
blev fremført, og i pauserne blev de gamle historier støvet af endnu engang. En rigtig fin dag.

Sandbjerginspektionen
2019 har været et meget stille år med løbende vedligeholdelse, drift og udlejning,
men uden skydning og stævner.
Fredningen Søllerød Naturpark er nu endelig fuldt implementeret, idet den afledte overordnede plejeplan fra Rudersdal Kommune blev sat i kraft i maj måned.
Det er en omfangsrig og flot plan, hvis indhold vi dog ikke helt er enige i. Men da de
fleste plejetiltag er forslag, kan vi fint leve med den nogle årtier endnu og fortsætter
derfor plejen i henhold til vor egen lokale plejeplan. Sandbjerginspektøren har tilbudt en gennemgang med rundvisning i terrænet som en kommende aktivitet, skulle
der være interesse herfor.
Tag Materialer A/S garantireparation var ved at komme i gang i august måned,
men blev atter udsat. Trods jævnlige rykkere blev det altså ikke til noget i 2019.
Lejren har det fortsat godt, men da den store renovering blev gennemført i henholdsvis 2010 og 2014, er der behov for mere end blot løbende småvedligeholdelse. Med henblik på vore pensionerede medlemmers høje alder og de yngre medlemmers ændrede livsstil, vil de større vedligeholdelsesarbejder i det kommende år
blive udført af tilkaldte håndværkere, noget den faste udlejning muliggør.
Konklusion.
Vi kan også i år glæde os over en lejr i god stand, som bruges flittigt, såvel af
medlemmer som gennem udlån til spejdere og skoler mod slidpenge. Sandbjerginspektionens hovedopgave det forløbne år har været at monitere og støtte disse aktiviteter, pleje øvelsesområdet og løbende forbedre lejren.

Generelt
I de sidste flere år har jeg i min beretning sagt, at foreningen har det godt. Vi er aktive, opnår periodevis gode sportslige resultater og har en veldrevet og velplejet lejr
samt en stærk økonomi. Hvad mere kan vi forlange? Det samme har også været
tilfældet i 2019.
Året har været præget af deltagelse i og gennemførelse af de sædvanlige konkurrencer og arrangementer, dog med undtagelse af feltsportssektionens planlægning og gennemførelse af et stort internationalt O-biathlonstævne med over 100
deltagere.
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I 2020 har coronakrisen foreløbigt stoppet alle vore aktiviteter og arrangementer, og vi ved ikke for nærværende, hvordan krisen vil påvirke vore aktiviteter resten
af året. Mange havde glædet sig til vores store AS-P7 100 års jubilæum, der var
planlagt til den 13. juni. Pga. krisens usikkerhed, har bestyrelsen været nødsaget til
at aflyse gennemførelsen af jubilæet i foråret. Efter generalforsamlingens gennemførelse er det besluttet, at udsætte jubilæet til foråret 2021.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen, AS bladets redaktør, foreningens
revisorer og alle I andre, der gør et stort arbejde for foreningen.
Dette afslutter formandens beretning.

Bemærkninger til formandens beretning
Bjarne Sanddahl:
 Er de 5 eksklusioner p.gr. af restance?
o Svar: Ja.
Peter Martin Lund
 Burde kunne afkortes, da historikken kendes fra bladet. Nutiden og fremtiden
mere interessant.
o Svar: Det har hidtil været medlemmernes ønske, at få præsenteret en
samlet oversigt over foreningens aktiviteter og resultater for beretningsåret. I betragtning af at de fleste oplysninger tidligere har været
nævnt i bladet, har formanden ingen problemer med at forkorte beretningen. Det skal blot ikke ske p.gr. af et enkelt medlems ønske. Er flere medlemmer af samme opfattelse som Peter Martin Lund, bedes I
rette henvendelse til formanden.
 Hjemmeværnets eneste aktivitet har åbenbart været Bøfturen.
o Svar: Ja, eneste større aktivitet.
Betina Lynnerup Warming
 Der var 4 deltagere til Unimatch.
o Svar: Beklager fejlen. Er rettet til 4 deltagere.
Beretningen blev godkendt.

ad 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Dirigenten bekræfter, at han har fået oplyst, at originalregnskaberne, som opbevares af kassereren, er elektronisk underskrevet af bestyrelsen og revisorerne.
Regnskaberne var udsendt sammen med afstemningsskemaet.
Indtægter
Kontingenter aktive er faldet, idet introkontingentet, som opkræves af nye skydere
når de første gang kommer på skydebanen, er ca. kr. 10.000 lavere end sidste år.
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Det skyldes sandsynligvis, at foreningen ikke var så synlig på internettet en stor del
af 2019 på grund af omlægning af hjemmesiden.
Øvrige tilskud skyldes tilskud fra Ove Popp Poulsens fond for Akademiske Skytter, De Akademiske Skyttefonde og tilskud fra Københavns Kommune.
Udgifter aktiviteter
Skydeinspektionen er højere i år på grund af tilskud til UNI-matchen (København,
Århus og Oslo) samt modernisering af våben.
Gymnastikinspektionen og hjemmeværn er som sidste år.
Feltsport er noget højere grundet større aktivitet i O-biathlon samt anskaffelse
af luftvåben til træning. Der blev afholdt et internationalt O-biathlonstævne i Gribskov med over 100 deltagere. Stævnet gav et lille underskud på godt kr. 3.000.
Sandbjerg regnskabet giver et overskud som tidligere år.
Udgifter administration
Er omtrent som sidste år.
Resultat
Et overskud på kr. 112.005 som overføres til kapitalkontoen.
Balancen
Foreningen har en pæn aktivmasse.
Gælden til Skydebaneforeningen Danmark (SKAK huset) vil blive nedbragt til 0 i
indeværende år.
De Akademiske Skyttefonde
Regnskabet er som tidligere år. Der er udloddet kr. 7.600 til AS.
Ove Popp Poulsens fond for Akademiske Skytter
Der var et resultat før uddelinger på kr. 256.532. Der er udloddet kr. 220.000 til
Akademisk Skytteforening. Bestyrelsen har besluttet at konsolidere maksimalt, hvilket for 2019 beløber sig til kr. 64.132.
Regnskaberne blev godkendt.

ad 4. Behandling af indkomne forslag.
Foreningen har ikke modtaget forslag.
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ad 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse.
Budgettet fremgår af side 8 og 11 i regnskabet.
Der er budgetteret med uændret kontingentsats i 2020 og kontingentindtægter
svarende til forrige år.
Under øvrige tilskud er der budgetteret tilskud fra De Akademiske Skyttefonde,
Popps Fond og Københavns Kommune.
Der er budgetteret med lidt højere udgifter til Skydeinspektionen og Feltsportssektionen pga. højere aktivitet. Desuden er der budgetteret med et væsentligt underskud på Høje Sandbjerg pga. planlagte projekter i form af ny tagbeklædning på
bygning 5 samt et varmepumpeanlæg.
Der er under ”Stævner, konkurrencer og øvrige aktiviteter” budgetteret med et
tilskud til 100 året for AS-P7 konkurrencen.
Administrationsomkostninger er budgetteret højere til at dække opstarten af
projekt for medlemsadministration.
Budgettet viser et underskud på tkr. 325, som vil tages fra kapitalkontoen.
Budgettet blev godkendt.

ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8.
Bestyrelsens forslog uændret kontingent, der halvårligt udgør:






Aktive indtil 25 år
Aktive fra 26 år til 65 år
Aktive over 65 år
Passive

kr. 270,kr. 370,kr. 270,kr. 150,-

Kontingentet blev godkendt.

ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11.
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af nuværende bestyrelse:
 Formand:
3849 Aksel Munk Iversen
 Næstformand:
4276 Palle Skovhus Jensen
 Kasserer:
3448 Bo Scheibye
 Sekretær:
4290 Søren Østergaard
 Sandbjerginspektør:
3801 Birger Hoff
 Skydeinspektør:
3745 Finn Scheibye
 Gymnastikinspektør:
3098 Peter Martin Lund
 Feltsportsinspektør:
4431 Christian Saxe
 Inspektør for HJV-sektionen: 4244 Martin Larsen
De foreslåede genvalgtes.
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ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24.
Bestyrelsen foreslog genvalg således.
Sagkyndig revisor:
3990 Hans Jørgen Vaaben
Kritisk revisor:
3793 Morten Hammer
Suppleant:
3512 Svend Mørup

.
.
.

De foreslåede genvalgtes.

ad 9. Valg af repræsentanter

til organisationer uden for Akademisk

Skytteforening.
Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde blev foreslået
Genvalg af 4185 Steen Vestergaard Andersen

o

Den foreslåede genvalgtes.

ad 10. Eventuelt.
Spørgsmål under eventuelt som anført på "stemmeseddel"..

Svend Mørup:
Hvilke tiltag er foretaget for at muliggøre eventuelle ikke-email-udstyrede
medlemmers deltagelse i denne fjerngeneralforsamling?

o
o

Svar:

o
o
o

Ingen idirekte forbindelse med afstemningen.
Der efterlyses adresser m.v. gennem bladet, hvor der også i hvert
nummer opfordres til, at ændringer skal meldes til kontoret.
Det drejer sig om 7 ældre medlemmer, som ikke har - eller har oplyst mail-adresse + 12 mails med orienteringen af 3. april, som kom retur
med oplysningen "ukendt".

Generalforsamlingen afsluttedes 28. april ved udløbet af tidsfristen for indsendelse
af afstemningsskemaet.
Dirigenten takker dem, som har deltaget og besvaret afstemningsskemaet.

liqg Heidler
Difigent
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