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Akademisk Skytteforening 
 

Referat af generalforsamlingen 
 

27. april 2022 

 

 
 
 
Dagsorden til AS generalforsamling jf. foreningens vedtægter § 28. 
 

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. § 25.  

9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening.  

10. Eventuelt.  

 
 
Ad 1. Valg af dirigent. 
 
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne 3740 Erling Heidler som dirigent, hvilket blev 
godkendt.  

 Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed jf. vedtægterne. 

 Dirigenten konstaterede, at 4276 Palle Skovhus Jensen var udpeget som referent. 

 Ved optælling konstaterede dirigenten, at der - jf. vedtægternes § 30 - var mødt 17 
stemmeberettigede medlemmer. 

 
 
Ad 2. Formanden aflægger beretning.  
 
Følgende medlemmer er i 2021 afgået ved døden: 
 

 3763 Leo Lundgren Larsen Marts. 

 3158 Ole Kjærgaard 8. maj. 

 0827 Palle Arendrup Bruun 12. oktober. 

 3156 Leif Vanggaard 28. oktober. 

 2966 Mogens Løppenthien 22. november. 

 2756 Bent Jegsen 18. december. 

 
Æret være deres minde. 
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Indledning. 
 
Beretningsåret har for andet år i træk været præget og udfordret af coronarestriktioner, 
dog i mindre grad end året før, idet mange restriktioner gradvist blev hævet i løbet af for-
året. En del foreningsarrangementer, inkl. den udsatte AS-P7 100 års jubilæumsfest, måt-
te desværre aflyses. Dette skyldtes dog svenskernes manglende coronatilladelse til at del-
tage i Danmark. 
 
Foreningen havde pr. 31. december 2021 i alt: 
 

 Medlemmer  312  (+4) 

 Ny tilgang 28 

 Udmeldte m.m. 18 

 Døde  6 
 
Fordelt på: 

 Aktive mænd 242 

 Aktive kvinder 39 

 Passive 36 

 Livsvarige 2 
 
Medlemskab i en del af året tæller som aktivt medlemskab. 
 
Medlemmerne fordeler sig på sektionerne således: 
 

 Skydning 226 

 Gymnastik 24 

 Feltsport 34 

 Hjemmeværn 37 

 Sandbjerg 13 

 Uden sektionstilknytning 7 
 
En del er tilknyttet flere sektioner. 
 
 Foreningen har i beretningsåret haft en lille medlemsfremgang på 4 personer mod de 
sidste tre års mindre tilbagegang. Ændringen skyldes først og fremmest, at skydesektio-
nens introarrangementer kunne gennemføres i størstedelen af året. Denne gode udvikling 
er i øvrigt fortsat ind i 2022, idet foreningen pr. 22. april var oppe på 343 medlemmer. 
  
 
Foreningsarrangementer. 
 

 Generalforsamling uden fysisk fremmøde med elektronisk afstemning. 

 Sct. Hans aften med spisning og bål - 24 deltagere.  
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Skydesektionen. 
 
Corona. 
 
Også i 2021 var vi ramt af lavere aktivitet især på 15 m skydningen. Der var slet ingen 
skydninger i perioden januar - medio maj. 
 
 Fra september og frem til årsskiftet 2021/2022 var der fortsat restriktioner på antallet 
af skytter. Vi er derfor også blevet ramt på tilgangen af nye medlemmer, som primært re-
krutteres gennem vores to månedlige introduktionskurser for nye skytter. 
 
Medlemstal. 
 
Antallet af skytter indberettet til det centrale foreningsregister udgør 226, i forhold til 232 i 
2020. Det er med andre ord de fleste af de allerede indmeldte, der har fortsat deres med-
lemskab. 
 
Skydeaktiviteterne. 
 
Den lavere aktivitet i DGI-byen afspejlede sig naturligvis også i et væsentligt lavere antal 
skydninger. Patronsalget udgjorde således ca. 519 æsker á 30 kr. svarende til knap 
16.000 kr. Til sammenligning blev der i 2018 solgt ca. 1.800 æsker patroner i DGI-byen. 
 
 Deltagelsen i langdistance skydningerne lå også lidt lavere end i 2020. 
 
 Skyttekongeskydningen blev gennemført af 6 deltagere der opnåede 3 guldmedaljer 
og tre sølvmedaljer.  
 
 Et kæmpestort til lykke til 4501 Christian Bannow, som vandt Skyttekongeskydningen 
2021 med god margin til 3745 Finn Scheibye og 4230 Ola Hvamstad, som lå á point på 2-
3. pladserne. Christian vandt også Medaljeskydning II og Schmiegelow pokalen. 
 
 Til gengæld vandt Ola XXX-pokalen, hvor Christian ikke kunne deltage, da han vandt i 
2020. Foss-pokalen blev vundet af Finn Scheibye med fire af 6 mulige sejre. Finn vandt 
også Collet pokalen. 3793 Morten Hammer vandt Poul Glesners mindepokal og feltskytte-
pokalen.   
 
 25 m pistolskydningen lider som i de foregående år under, at der ikke er en dedikeret 
leder af aktiviteten. 
 
 Corona pandemien betød endnu en gang, at vores traditionsrige skydning mod P7 
Skytte- och Idrottsförening blev aflyst. Samme skæbne fik også den årlige Universitets-
match. 
 
Foreningen ejer ved udgangen af 2021 i alt 91 våben, hvoraf 56 er pistoler og revolvere.  
 
Stævneresultater 2021. 
 
På trods af Corona forhindringerne lykkedes det for Kjøbenhavns Skytteforening at afholde 
6 geværterrænskydninger i løbet af 2021 med deltagelse af gennemsnitligt 6 skytter fra 
AS. 
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 Ved Københavns Skytte Forbunds udendørs mesterskaber deltog tre pistolskytter fra 
AS. Finn Scheibye vandt senior 3 klassen (over 70 år) på standardpistol. 
 
 På 50 m riffel skød Christian Bannow for første gang nogensinde 60 skud liggende og 
helmatch (40 skud i hver af skydestillingerne knælende, liggende og stående) og opnåede 
en flot tredje plads i herre rækken i liggende og blev nr. to i helmatchen. 
 
 Ved Dansk Sportsskytte Forbunds danske mesterskaber, der blev afholdt af Aalborg 
Skyttekreds, vandt 4356 Andreas Hansen det danske mesterskab i Open klassen. Kæm-
pestort til lykke til Andreas!  
 
 Ved DGI-Byens åbne 15 m stævne - som AS er medarrangør af - vandt Christian 
Bannow såvel hoved- som mesterskabsskydningen i DGI Klasse 3. 4385 Toby Reik vandt 
mesterskabsskydningen i pistolklasse 3 med enhåndsfatning. Finn Scheibye vandt både 
hoved- og mesterskabsskydningen pistolklasse 1 med enhåndsfatning. 
 
Generelt.  
 
Skydesektionen arbejder fortsat for, at flere af de nye skytter kan fastholdes over en læn-
gere årrække, herunder at nogle flere vil vise interesse for de udendørs discipliner på Kal-
vebod. 
 
 
Feltsport 
 
Årets aktiviteter og resultater: 
 

8. maj - Klubmesterskab i orienteringsløb. 

 3572 Peter Werling var banelægger på to baner på henholdsvis 6 og 3,5 km. 

 4250 Jørgen Pedersen blev klubmester. 
 

4. oktober - DM feltsport i Skagen. 

 AS deltog kun med 3 deltagere, idet 2 andre blev udelukket pga. løb i samme skov 
tidligere på året. 

 4179 Jørgen Nielsen  1. plads i  Ældre Old Boys (ÆOB). 

 4431 Christian Saxe  1. plads i Veteran I (VET I). 

 3838 Kai Willadsen  2. plads i Veteran II (VET II). 

 Ovennævnte vandt holdkonkurrencen i YOB/ÆOB/VET. 
 

8. - 10. oktober - DM Biathlon Orientering i Haderslev. 

 AS deltog med 6 deltagere. 

 4546 Janni Fischer 3. plads i Old Girls/sprint. 

 Jørgen Pedersen 2. plads i Veteran I/sprint. 

 Kai Willadsen 2. plads i Veteran-II/sprint. 

 4531 Lasse Helweg 2. plads i Mix/stafet. 

 Christian Saxe og Jørgen Pedersen 
 3. plads i Old Boys/stafet.  

 Jørgen Pedersen 2. plads I Veteran I. 

 Kai Willadsen 1. plads i Veteran II. 

 Christian Saxe, Jørgen Pedersen og Kai Willadsen 
 2. plads i holdkonkurrencen for Ældre Old Boys/Veteraner. 
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6. - 7. november - Åbent Dansk Mesterskab Biathlon Orientering i Silkeborg. 

 AS deltog med 4 deltagere: 

 Janni Fisher 2. plads i damer 50/klassisk. 

 Christian Saxe 3. plads i herrer 55/klassisk. 

 Jørgen Pedersen 2. plads i herrer 60/klassisk. 

 Christian Saxe 3. plads I herrer/sprint. 

 Jørgen Pedersen 1. plads i herrer 60/sprint. 
 

4. december - Bøftur. 

 Sidste års vinder, 4166 Nis Schmidt, var banelægger. Som sædvanligt var årets 
bøftursbane udfordrende både på det fysiske og ikke mindst på det mentale niveau.  

 Dels var kortet sammensat af flere forskellige kort fra forskellige årgange, og dels 
skulle posterne klippes i en historisk rigtig rækkefølge ud fra en række angivne hi-
storiske begivenheder med udgangspunkt i genforeningen i 1920. 

 Jørgen Pedersen blev overlegen vinder. 
 
 
Gymnastiksektionen. 
 
Januar 2021 startede med, at København var en af de 38 kommuner, der lukkede ned for 
al indendørs idræt. Den situation blev forlænget flere gange. 
 
 Gymnastikinstruktør 4292 Leif Berg-Sørensen anbefalede os diverse hjemmeøvelser, 
og dette blev underbygget af DGI-formandens bekymring omkring nedlukning af de mange 
træningsfaciliteter. Nogle af os gik endda så vidt at deltage i DR TV 1’s morgengymnastik 
kl. 9:20 med Rikke Hørlykke som instruktør! 
 
 I april blev der lempet noget på restriktionerne, så vi fra og med d. 23. april kunne star-
te med et tirsdags- og et fredagshold med max. 10 deltagere over 70 år med corona-pas, 
afstand, mundbind til og fra salen samt håndsprit og/eller handsker i forbindelse med rib-
beøvelser, måtter, boldspil og lign. 
 
 Fra og med 7. maj bortfaldt antals- og aldersgrænse, og vi fortsatte maj måned ud 
med corona-pas, afstand m.m. 
 
 D. 3. september startede efterårssæsonen under normale vilkår, og d. 14. gennemfør-
te vi den udsatte sæsonafslutning med nachspiel, hvor der var 13 deltagere på Bjerget 
efter gymnastikken. 
 
 Under corona-nedlukningerne fik vi ét nyt medlem, og nedlukningerne har øjensynligt 
åbnet gymnasternes øjne for vor aktivitets værdi så meget, at mødeprocenten i efteråret 
steg. Til træning tirsdag og fredag har vi således næsten hver gang været mellem 11 og 
14 deltagere ud af 17-18 mulige! 
 
 Værtsskabet for juleafslutningen blev 4646 Bent Bünning snydt for i 2020, men han og 
fruen tilbød sig igen i år, og d. 7. dec. holdt vi en meget hyggelig afslutning. Krafts vandre-
pokal, kaldet Kammeratskabspokalen, blev ikke uddelt efter kun ½ år med gymnastik, men 
Joan og Bent Bünning modtog Aage Bruuns vandrepokal som tak for værtsskabet. 
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Hjemmeværnssektionen. 
 
Gennemførte en minderig og velbesøgt bøftur. 
 
 
Sandbjerginspektionen. 
 
2021 har været et roligt år med drift i coronaens skygge og vedligeholdelsesarbejder på 
lejrens bygninger. 
 
 Publikums forøgede interesse for at gå ture i skoven, de mange MTB aktiviteter i om-
rådet lige vest for vor matrikel samt den nye offentlige trampesti langs nordskellet, har 
formindsket antallet af rådyr på grunden. Derfor er skyttens årlige kvote og samtidigt hans 
jagtleje beskåret. 
 
 Drifts- og plejeplanen er rullet, så den nye dækker årene 2021-2031. Den er tilsendt 
kommunen og lagt på hjemmesiden. 
 
 Efteråret gik med høslet og slagleklipning af de åbne områder, da den gartner, vi hav-
de truffet aftale med, misforstod opgaven og siden opgav. Endnu et stykke af søens over-
flade er ryddet. Endvidere har vi hjulpet med at udbedre Høje Sandbjergvej, som generelt 
er i dårlig forfatning. 
 
 Fremtid: Ser vi det hele fra stor afstand, er der siden årtusindskiftet sket en betydelig 
ændring af lejren og af brugen af øvelsesterrænet. De forfaldne gamle bygninger er reno-
veret, så lejren nu står som et attraktivt sted for klubaktiviteter og for medlemmer, der øn-
sker at festligholde personlige mærkedage, og som kan lejes ud. Opførelse af bygning 5 
har gjort det muligt at skille drift fra brug af lejren. 
 
 Vi er holdt op med at anvende øvelsesterrænet til Hjemmeværnsøvelser, og der sky-
des næsten aldrig. Den endeligt afsluttede fredning har stabiliseret kravene til øvelsesom-
rådet. 
 
 Udlejningen har ændret lejren fra at være en økonomisk byrde til at være en indtægts-
kilde for foreningen. 
 
 Ser vi på den nære fremtid, forventer vi en rolig periode uden større vedligeholdelses-
opgaver og fredningskampe med kommunen. Vor aldrende maskinpark og den kendsger-
ning, at vore renoverede bygninger ikke er helt så nye mere, gør det dog naturligt at lægge 
lidt midler til side. 
 
 Konklusionen er som sidste år, at såvel lejren som øvelsesterrænet fremstår i fin 
stand. 
 
 
Afrunding. 
 
Foreningens aktiviteter og sociale sammenkomster var i begyndelsen af beretningsåret 
påvirket af corona-situationen. Fra ca. foråret har foreningen i store træk gennemført og 
deltaget i de sædvanlige sociale og sportslige aktiviteter, dog med undtagelse af AS-P7 og 
universitetsmatchen. 
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 Foreningen har været sportslig aktiv og deltaget i konkurrencer med flotte resultater. 
 
 Tre års mindre medlemstilbagegang er vendt til en lille fremgang, som indtil videre er 
fortsat i 2022.  
 
 Foreningens økonomi er fortsat fremragende. Der har tilmed været et mindre overskud 
på driften af Lejren. 
 
 Jeg føler, at jeg med god samvittighed kan sige, at foreningen er i god gænge.  
 
 Der kan imidlertid godt arbejdes lidt med følgende fokusområder: 

 Der bør forsøges hvervet flere yngre medlemmer til feltsportssektionen. 

 Der bør etableres en attraktiv incitamentsstruktur, der kan få flere skytter til at blive 
hjælpeinstruktører og påtage sig ledelsesmæssige opgaver i skydesektionen. 

 Foreningens ledelse skal blive bedre til at ajourføre foreningens hjemmeside.  
 
Afslutning 
 
Vi er ikke nået til valg af bestyrelse, men det er næppe nogen overraskelse, at jeg ikke 
genopstiller. Jeg har i sidste nr. af AS bladet i artiklen ”Formandens tilbageblik” beskrevet 
nogle af de begivenheder, der har fundet sted i min 10 års periode som formand. Jeg vil 
derfor ikke gentage dem her, men blot nævne, at det har været 10 spændende år, og jeg 
vil gerne takke foreningens medlemmer for den store ære, I har vist mig ved, at jeg har 
fået lov til at være formand i 10 år. 
 
 Afslutningsvis vil jeg gerne takke foreningens bestyrelse, redaktør og revisorer for et 
rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, men også tak til alle andre, der har gjort et kæmpe 
arbejde for foreningen. 
 
 Dette afslutter min beretning. 
 
 Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning. 
 
 
Ad 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.  
 
Dirigenten fik forevist originalregnskaberne underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer og 
revisorer. Kassereren udleverede og gennemgik regnskaberne. 
 
Akademisk Skytteforening 
 
Indtægter 
 
Kontingenter aktive er en smule lavere end tidligere år. Det skyldes den lavere aktivitet på 
skydebanen, hvor interesserede nye betaler et intro-kontingent dækkende de første 3 må-
neders deltagelse i skydning. 
 
 Øvrige tilskud kommer fra Ove Popp Poulsens fond for Akademiske Skytter, De Aka-
demiske Skyttefonde og tilskud fra Københavns Kommune. De er lidt lavere end sidste år, 
fordi der er hensat midler fra Popps Fond til fremtidige aktiviteter. 
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Udgifter aktiviteter 
 

 Skydeinspektionen er væsentligt lavere end sidste år på grund af Corona nedluk-
ningen, som i stor udstrækning har forhindret aktivitet på de indendørs skydebaner. 

 Gymnastikinspektionen, feltsport og hjemmeværn er stort set som sidste år. 

 Sandbjerg regnskabet har givet et pænt overskud i år.  

 Bladet er lavere end sidste år da der kun var 3 blade. 
 
Udgifter administration: Er omtrent som sidste år. 
 
Resultat: Et overskud på kr. 94.382, som overføres til kapitalkontoen. 
 
Balancen: Foreningen har stadig en pæn aktivmasse og egenkapital. 
 
De Akademiske Skyttefonde 
 
Regnskabet er som tidligere år. Der er udloddet kr. 2.300 til AS. Lavere end tidligere år.  
 
Ove Popp Poulsens fond for Akademiske Skytter 
 
Der var et nettoresultat på kr. 179.145. Der er udloddet kr. 375.000 til Akademisk Skytte-
forening. 
 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet 
 
 
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 sva-
rende 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 forrige år.  

 Budgettet viser et underskud på tkr. 50, som vil blive taget fra kapitalkontoen. 

 Spørgsmål og bemærkninger til budgettet 
 
Bemærkning: 
 
Peter Wester: Hvor ligger udgifterne til AS-P7? 

 Bo Scheibye: Det fremgår af punktet Stævner, konkurrencer og øvrige aktiviteter. 
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Ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8.  
 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2022.  
 
Halvårligt:  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. 
 
Bemærkning: 
 
Finn Scheibye: Vi bør nok påregne grundet stigende inflation, at udgifterne vil stige. 
 
 
Ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11. 
 
Bestyrelsen foreslår ny- og genvalg af bestyrelse således: 
 
Nyvalg 

 Formand 4125 Peter Wester. 

 Sekretær 4290 Søren Østergaard ønsker ikke at genopstille.  
 Der er pt. ikke fundet nogen afløser, hvorfor der ikke  
 vælges nogen ny sekretær. 

Genvalg 

 Næstformand 4276 Palle Skovhus Jensen. 

 Kasserer 3448 Bo Scheibye. 

 Sandbjerginspektør 3801 Birger Hoff. 

 Skydeinspektør 3745 Finn Scheibye. 

 Gymnastikinspektør 3098 Peter Martin Lund. 

 Feltsportsinspektør 4431 Christian Saxe. 

 Inspektør for HJV-sektionen 4244 Martin Larsen. 
 
Bestyrelsen blev valgt. 
 
Bemærkning: 
 
Dirigenten:  

 Hvis bestyrelsen finder en egnet sekretær, kan generalforsamlingen så bemyndige 
bestyrelsen til at trække denne ind til at hjælpe bestyrelsen.  

 Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
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 3612 Svend Mørup. 
 
De foreslåede blev valgt. 



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.

Den foreslåede blev valgt.

Ad 10. Eventuelt

Svend [\{ørup gjorde opmærksom på, at formandens titel er formand og ikke Høje For-
mand, da dette er en titulatur (tiltaleform)

Birqer Hoff gjorde opmærksom på, at man er meget velkommen til at deltage i kranseop-
hængning næste år, for at markere årsdagen for Svenskernes storm på København i

1659.

Peter Wester takkede for valget.
. Det at blive formand for sådan en forening stiller høje krav. Der er tre ting som jeg

Iægger stor vægt på. Det ene er sammenhæng på tværs, da vi er en forening med
forskellige små afdelinger og en stor skydesektion. Det andet er bredden i forenin-
gen. Vi skal ud af bredden give grobund for eliten. Det tredje er det sociale. Vi skal
holde fast i aktiviteter ud af de gamle traditioner, men også søge med nye aktiviteter
at komme de mange nye medlemmer i møde. Foreningen står på et solidt funda-
ment. Situationen i verden, ikke mindst i Ukraine, drager paralleller til foreningen til-
blivelse, hvorfor foreningens aktiviteter i samfundet fortsat er særdeles relevante.
Dette er alt sammen noget, som jeg vil skrive mere om i det kommende nummer af
bladet.

. Peter takkede den afgående formand - 3839 Aksel lversen - for hans indsats som
formand. Særligt har du forstået foreningens DNA. Du har skabt et godt grundlag
baseret på fastholdelse af de traditionsrige aktiviteter. Der er skabt et godt økono-
misk grundlag - vi står solidt iforhold til fremtiden.

. Der er også en udløbstid for enhver formand. Du har selv valgt at stoppe, du er ikke
blevet bedt om at gå. Derfor vil jeg gerne, at du også kan være der for mig, så jeg
kan trække på din erfaring.

. Herefter overrakte Peter Aksel 2 flasker vin, samt en gave i form af Leif Davidsens
bog "Lenins Bodyguard".

Aksel takkede for gaverne

Der var ikke yderligere bemaerkninger

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen

Heidler
Dirigent

(*
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