Akademisk Skytteforening
Referat af generalforsamlingen
28. april 2021
Grundet Corona-krisens begrænsninger i forsamlingsfrihed gennemføres foreningens
generalforsamling elektronisk på følgende måde:


7. april blev der udsendt indbydelse til alle foreningens medlemmer pr. mail
indeholdende vejledning for den elektroniske afstemning samt dagsorden.



Af vejledningen fremgik, at det enkelte medlem for at deltage i generalforsamlingen og deltage i elektronisk afstemning skulle rette henvendelse til
kontoret (Bo Scheibye) senest 21. april. Herefter fik medlemmet tilsendt
formandens beretning, regnskab og stemmeseddel.



De tilmeldte deltagere anmodes om senest 28. april at returnere udfyldt
stemmeseddel elektronisk til generalforsamlingens dirigent, Erling Heidler.
På stemmesedlen tilkendegiver medlemmerne deres godkendelse eller ikke
godkendelse af de enkelte dagsordenspunkter. Der gives desuden mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til de enkelte dagsordenspunkter.



Referat af generalforsamlingen samt i videst muligt omfang besvarelse at
evt. stillede spørgsmål vil blive bragt i AS blad nr. 2021-1, der forventes at
udkomme ultimo maj.

Tilkendegiv din godkendelse eller ikke godkendelse i de angivne rubrikker
og send det udfyldte skema senest 28. april 2021 til heidler@fasttvnet.dk
Dagsorden for generalforsamling
i henhold til vedtægterne

Godkendt

Ikke
godkendt

Evt. kommentar

Valg at dirigent

Bestyrelsen har valgt Erling Heidler

Formandens beretning

15

0

Se side 2 - 6

Årsregnskab til godkendelse

16

0

Se side 6 - 7

Indkomne forslag

Der er ikke kommet forslag

Budget til godkendelse

16

0

Se side 7

Fastsættelse af kontingent

15

0

Se side 7

Valg af bestyrelse

15

0

Se side 8

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

15

0

Se side 8

Valg af repr. til org. uden for AS

15

0

Se side 8

Eventuelt

Se side 8 - 9
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Dagsorden til AS generalforsamling jf. foreningens vedtægternes § 28, stk. 3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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. § 25.
Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening.
Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent.
3740 Erling Heidler har modtaget bestyrelsens opfordring til at være dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamlingen blev indkaldt rettidigt pr. mail 7. marts til
afholdelse som beskrevet i indledningen til referatet. Han konstaterede, at 25 stemmeberettigede medlemmer havde ønsket at deltage i afstemningen. Han konkluderede på dette grundlag og på grund af de usædvanlige forhold, at generalforsamlingen
er lovligt gennemført.

Ad 2. Formanden aflægger beretning.
Følgende medlemmer er i 2020 afgået ved døden:
162
Svend Trier
20. januar
2407
Uffe Regnar Jensen
16. april
og i 2021 indtil nu:
3763

Leo Lundgren Larsen

Marts

Æret være deres minde.

Indledning
Beretningsåret har i den grad været præget og udfordret af Corona-restriktioner,
der i store dele af året har sat begrænsninger i forsamlingsfrihed og hvilke typer idræt,
der måtte dyrkes inde og ude. En del foreningsarrangementer, inklusive AS-P7 100
års jubilæumsfest, måtte også aflyses.
Foreningen havde pr. 31. december 2020 i alt:
 Medlemmer
308
 Ny tilgang
29
 Udmeldte
38
 Ekskluderet
2
 Døde
2
2

(– 13)

fordelt på:





Aktive mænd
Aktive kvinder
Passive
Livsvarige

242
48
35
2
Totalen er større end aktuelle medlemmer,
fordi ”dele af aktivt år tæller med” for aktive
medlemmer.

Medlemmerne fordeler sig på sektioner således:
 Skydning
244
 Gymnastik
27
 Feltsport
39
 Hjemmeværn
36
 Sandbjerg
14
 Uden sektionstilknytning
10
Mange er tilknyttet flere sektioner.
Foreningen har i beretningsåret haft en medlemstilbagegang på 13 personer mod de
sidste to års tilbagegang på 4 medlemmer pr. år. Tilbagegangen skyldes først og
fremmest Corona-situationen, idet nye medlemmer primært hverves via skydesektionens introarrangementer. Det har i årets løb kun været muligt at gennemføre få af disse arrangementer, ligesom det har været vanskeligt at fastholde nye medlemmer.
Foreningsarrangementer.
Der har kun været gennemført to arrangementer:
 Nytårskur på Bjerget med ca. 45 deltagere.
 En Corona-tilpasset Sct. Hans aften med spisning og bål - 37 deltagere. I tilknytning til arrangementet var der mulighed for at prøve foreningens nyindkøbte
luftpistoler og -geværer.
Skydesektionen.
Corona.
 På grund af Corona-pandemien lukkede alle indendørs idrætsaktiviteter i DGIbyen fra den 11. marts og frem til primo september. Fra september var det muligt at skyde holdopdelt for at sikre afstandskrav og forsamlingsforbud på 10
personer i hver af de zoner, som DGI-byens skydebane var opdelt i.
 Nedlukningerne og den begrænsede åbning har ramt os hårdt på tilgangen af
nye medlemmer, som primært rekrutteres gennem vores to månedlige introduktionskurser for nye skytter.
 Vi blev ydermere forhindret i at følge op på de skytter, der i januar og februar
havde deltaget i introduktionskurser, og som var modne til at melde sig ind.
Skydeaktiviteterne.
 Den lavere aktivitet i DGI-byen afspejlede sig naturligvis også i et væsentligt lavere antal skydninger. Patronsalget udgjorde således ca. 750 æsker á 30 kr.
svarende til 22.500 kr. Til sammenligning blev der i 2018 solgt ca. 1.800 æsker
patroner i DGI-byen.
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Udendørs træningen på Københavns Skyttecenter blev knap så hårdt ramt, da
udendørs skydning blev genoptaget sidst i april med visse begrænsninger, som
dog blev lempet senere på året.
Deltagelsen i langdistance skydningerne ligger derfor næsten på niveau med
2019.
Traditionen tro vandt Finn Scheibye skyttekongeskydningen og Colletpokalen,
mens Christian Bannow demonstrerede en særdeles gedigen fremgang ved
dels at vinde sin første guldmedalje i skyttekongeskydningen, dels at vinde såvel Medaljeskydning II, som Schmiegelow pokalen og XXX-pokalen. Ola
Hvamstad vinder Foss-pokalen i suveræn stil med fire ud af 6 mulige sejre foran Thomas Fjeldborg og Morten Hammer med hver en. Morten Hammer vinder
Poul Glesners mindepokal.
25 m pistolskydningen lider som i de foregående år under, at der ikke er en dedikeret leder af aktiviteten.
Corona-pandemien betød også, at vores traditionsrige skydning mod P7 Skytteoch Idrottsförening og den planlagte fejring af 100 året for skydningernes start i
1920 blev aflyst.
Samme skæbne fik også den årlige Universitetsmatch, som i 2020 skulle have
været afholdt i Oslo.
Foreningen ejer ved udgangen af 2020 i alt 89 våben, hvoraf 55 er pistoler og
revolvere.

Stævneresultater 2020.
 På trods af Corona lykkedes det alligevel for Kjøbenhavns Skytteforening at afholde 6 Geværterrænskydninger i løbet af 2020 med deltagelse af gennemsnitligt 9 skytter fra AS. Finn Scheibye vandt skydningen i senior klassen.
 Ved Københavns Skytte Forbunds udendørs mesterskaber deltog fem pistolskytter fra AS i ni forskellige skydninger. Julie Ziersen opnåede i dameklassen
andenpladsen i både Standardpistol og Militær hurtigskydning og en 3. plads på
sportspistol. Finn Scheibye blev nr. 2 i seniorklassen på standardpistol.
 På 300 m riffel vandt Finn Scheibye disciplinen 40 skud liggende i senior klassen.
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.
Feltsport
Årets aktiviteter:





8. august. Træning til DM feltsport.
Feltskydning med pistol på Kalvebod samt træning i afstandsbedømmelse og
kortlæsningstræning.
15. august. Klubmesterskab i orienteringsløb.
Janni Fischer var banelægger. Baner på hhv. 3.6 og 6.9 km.
Peter Wester vandt - i et meget tæt opløb med Christian Saxe - og blev således
årets klubmester.
16.-18. oktober. DM Biathlon Orientering i Søgaard.
Deltagere: Christian Saxe, Jannie Fischer, Jørgen Pedersen og Kai Willadsen.
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Sprint:

Klassisk:
Stafet:

Janni nr. 3 i Old Girls
Jørgen nr. 4 i Veteran I
Christian nr. 8 i Veteran I
Kai nr. 2 i Veteran II
Janni, Jørgen og Kai: Samme placeringer som i sprint.
Christian nr. 7 i Veteran I
To hold: Nr. 5 og 7.

Gymnastiksektionen.










Gymnastikken startede normalt primo januar på Husum Skole og Korsager Skole henholdsvis tirsdag og fredag.
Fremmødet var pænt og stabilt med ca. 10 deltagere pr. gang.
Under Leifs 3-ugers rejse til Galapagos i februar for at fejre sin kommende 80års dag, forestod Bent Niebling gymnastikken på forbilledlig vis.
Fra 13. marts til 1. september var gymnastikken lukket ned pga. Coronarestriktioner.
8. september holdt vi - efter gymnastikken - vores sommersammenkomst på
Bjerget.
Ultimo oktober blev der indført restriktioner til og med 2. januar 2021 med max.
10 personer plus mundbind til og fra salen. Gymnasterne blev delt i et tirsdagsog et fredagshold.
Grundet Corona blev gymnastikkens julearrangement aflyst.
På bestyrelsesmøde den 2. november blev alle foreningens julearrangementer
aflyst. Uddeling af pokaler for godt kammeratskab hhv. afholdelse af juleafslutning udgik således i 2020.

Hjemmeværnssektionen.


Ingen AS relaterede aktiviteter i beretningsåret.

Sandbjerginspektionen.
2020 har været præget af Corona-aflysninger samt mange forbedringer og vedligeholdelsesarbejder på lejrens bygninger.
Med den store renovering af lejren, som blev gennemført i henholdsvis 2010 og 2014,
var der behov for mere end blot løbende vedligeholdelse. Arbejderne omfattede:
 Fornyelse af tagpappet på sydsiden af tagene på bygning 1 og 4 som garantireparation og på bygning 5 som vedligehold. Begge udført af Phønix Tag Materialer A/S.
 Indvendig maling på de værst medtagne døre og lokaler.
 Installation af varmepumper som supplement til opvarmning i alle bygninger.
 Udskiftning af de nøgne pærer på sovesalene med lamper, der kan lysdæmpes.
 Udvendig maling af alle bygninger.
Konklusion.
 Såvel lejren som øvelsesterrænet er i fin stand.
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Afrunding.






Som nævnt ovenfor har foreningens aktiviteter og sociale sammenkomster i høj
grad været påvirket af Corona-situationen. Jeg synes imidlertid, at vores gamle
hæderkronede forening er sluppet igennem krisen med skindet på næsen. Foreningen har haft en lille medlemstilbagegang, men ikke noget katastrofalt. Vi
har haft et relativt stort underskud, der dels skyldes manglende udlejning og
dels gennemførelse af to store forbedringstiltag på Bjerget.
Foreningen har været sportslig aktiv og deltaget i konkurrencer, hvor Coronasituationen har gjort det muligt.
Desværre har det ikke været muligt at gennemføre AS-P7 100-års jubilæum i
jubilæumsåret 2020. Bestyrelsen har - i koordination med P7 - besluttet, at jubilæet heller ikke gennemføres i 2021.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke foreningens bestyrelse, redaktør, revisorer og
alle andre, der gør et kæmpe arbejde for foreningen.

Dette afslutter formandens beretning.
Ingen bemærkninger.
Beretningen er godkendt.

Ad 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
AS.
Indtægter:
 Kontingenter aktive er steget en smule og næsten tilbage på 2018 niveau. Hvis
aktiviteterne kan komme i gang, vil det være muligt at opretholde indtægtsniveauet.
 Øvrige tilskud kommer fra Ove Popp Poulsens fond for Akademiske Skytter, De
Akademiske Skyttefonde og tilskud fra Københavns Kommune.
Udgifter aktiviteter:
 Skydeinspektionen er væsentligt lavere end sidste år på grund af Coronanedlukningen, som i stor udstrækning har forhindret aktivitet på de indendørs
skydebaner.
Gymnastikinspektionen og hjemmeværn er som sidste år.
Regnskabet for Sandbjerginspektionen har givet et meget stort underskud i år.
 Dels har der ikke været udlejning, og dels har et par store poster til varmepumpeanlæg og maling af alle bygninger udvendig bidraget til underskuddet.
Udgifter administration:
 Er omtrent som sidste år.
Resultat:
 Et underskud på kr. 355.108, som tages fra kapitalkontoen.
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Balancen.
 Foreningen har stadig en pæn aktivmasse.
 Gælden til Skydebaneforeningen Danmark (SKAK huset) er afviklet i 2020.
De Akademiske Skyttefonde.
Regnskabet er som tidligere år. Der er udloddet kr. 3.600 til AS. Lavere end tidligere
fordi der ikke blev udbetalt udbytte fra Fondens aktier i Dansk Bank.
Ove Popp Poulsens fond for Akademiske Skytter.
Der var et resultat før uddelinger på kr. 156.659.
Der er udloddet kr. 120.000 til Akademisk Skytteforening.
Ingen bemærkninger.
Regnskaberne er godkendt.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag.
Foreningen har ikke modtaget forslag.

Ad 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse.
Budgettet fremgår af side 8 og side 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 et aktivitetsniveau som før Corona-nedlukningerne,
men om det kan realiseres, afhænger af om Corona kommer under kontrol.
 Administrationsomkostninger er budgetteret højere til at dække omlægningen af
kontingentopkrævningen.
 Budgettet viser et underskud på tkr. 48, som vil blive taget fra kapitalkontoen.
Ingen bemærkninger.
Budgettet er godkendt.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2021.
 Aktive indtil 25 år
kr. 270, Aktive fra 26 år til 65 år
kr. 370, Aktive over 65 år
kr. 270, Passive
kr. 150,Alle beløb er halvårligt.
Ingen bemærkninger.
Kontingentet er godkendt.
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Ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11.
Bestyrelsen foreslår 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.
Ingen bemærkninger.
De foreslåede er genvalgt.

Ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 25.
Bestyrelsen foreslår genvalg således:
 Sagkyndig revisor
3990 Hans Jørgen Vaaben.
 Kritisk revisor
3793 Morten Hammer.
 Suppleant
3512 Svend Mørup.
Ingen bemærkninger.
De foreslåede er genvalgt.

Ad 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening.
Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde foreslår bestyrelsen genvalg af:
 4185 Steen Vestergaard Andersen.
Ingen bemærkninger.
Han er genvalgt.

Ad 10. Eventuelt
Bestyrelsen har modtaget bemærkninger fra to medlemmer til selve gennemførelsen af generalforsamlingen, men ikke til indholdet af beretningen.
3990 Hans Jørgen Vaaben:
Processen omkring indkaldelse til Generalforsamlingen har været meget uklar: Det
udsendte materiale har ikke indeholdt dato eller tidspunkt, og det har været forvirrende/uklart om stemmesedlen skulle afleveres før eller efter generalforsamlingens afholdelse.
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Bestvrelsens svar:

Et medlem har givet udtryk for, at processen omkring indkaldelse og tidspunkter
til GF var meget uklar. Bestyrelsen føler imidlertid, at procedure for gennemførelse af GF relativt klart fremgår af mail udsendt af Bo Scheibye 8. april 2021 sammen med indkaldelse til GF. Bestyrelsen medgiver, at der ikke klart er angivet en
dato (28. april) for gennemførelse af den elektroniske GF. Bestyrelsen skal beklage, hvis proceduren alligevel har givet anledning til usikkerhed.
3793 [Vlorten Hammer
Som jeg også tidligere har nævnt til Bo, så mener jeg ikke, at generalforsamlingen er
lovligt varslet - og jeg har heller ikke tænkt mig at stemme for dens lovlighed !
Hvorfor:
. Der står ikke noget om, at foreningens medlemmer skal have adgang til hverken
email eller lnternet.
o De 2 linier i det årsprogram, der er omtalt i bladet, nr. 4,2020, regner jeg heller
ikke for noget, der på nogen måde kan regnes for en tovlig indkatdelse.
. Efter min overbevisning er den eneste måde, bestyrelsen kunne have klaret sagen på, at de havde sendt et brev til samtlige medlemmer, og det er mig bekendt
ikke sket. Jeg har i hvert tilfælde ikke modtaget noget sådant.
Om den indkaldelse, som jeg faktisk har modtaget pr. email:
. Jeg ved, at der er andre end mig, der har undret sig over ordlyden.
. Det står ingen steder specifikt, om der udelukkende er tale om en udveksling af
dokumenter, eller om der vil blive tale om en virtuel session, Teamwiever eller
Zoom eller noget lignende ??
. Som jeg skrev til Bo: Efter min mening er der tale om en 'ommer'.
. PS - Jeg kan dog godt godkende regnskab og budget.
Bestvrelsens svar;

Et andet medlem har rejst tvivl om GF lovligtted, idet GF kun er indkaldt via mail
og ikke tilgået alle foreningens medlemmer, idet nogle få medlemmer ikke har
mail. Bestyrelsen er af den opfattelse, at der - med udgangspunkt i den verserende Corona-situation - er tale om en "force majeure" lignende situation. Bestyrelsen har valgt at gennemføre GF elektronisk og ikke virtuelt. Det samme var tilfældet srdsfe år, og der har ikke været indsigelser fra medlemmer i den sammenhæng.
Det fremgår ikke af foreningens vedtægter, at en GF kan gennemføres elektronisk eller virtuelt. Bestyrelsen vil på ef passende tidspunkt tage initiativ til at indkalde til en ekstraordinær GF m.h.p. at få dette indarbejdet i foreningens vedtægter.

Generalforsamlingen afsluttedes den 28. april, kl. 24.00 ved udløbet af tidsfristen for
indsendelse af afstemn ingsskema.
Dirigenten takker dem, som har deltaget.

lr^.
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Erling Heidler
Dirigent

I

