
AKADEMIS K SKYTTE FOREN I NG

Referat af generalforsam I i ngen

den 30. april 2014, 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. § I
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 Skyttefor-

ening
10. Eventuelt

ad 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog 3750 Erling Heidler til dirigent, hvilket blev godkendt med ak-
klamation.
Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed jf. vedtægterne, og at indkaldel-
sen med forslag var udsendt rettidigt i bladets nr. 1.
Han gennemgik afstemningsreglerne og konstaterede, at der - jf. vedtægternes § 29
- var mødt 32 stemmeberettigede medlemmer.

ad 2. Formanden aflægger beretning

Formanden indledte med at bede forsamlingen mindes de i2013 afdøde medlemmer
og rejse sig:

c 4252 Jesper Mechlenborg 27. januar
o 2532 Leif Rehn Maj
o 555 Erik Gøtzsche-Larsen 17. juni

12014 er indtil videre afgået ved døden:
o 2409 Victor Middelboe 21. februar

Æretvære deres minde.
Vores forening har for 6. år i træk haft en netto medlemstilgang, og det er meget til-
fredsstillende. Der har i store træk været gennemført de sædvanlige aktiviteter og
opnået flotte sportslige resultater. Dog har vi ikke gennemført AS - P7 i 2013, idet P7
ikke længere vil afsætte ressourcer til arrangementet. Det er imidlertid vores håb, at
P7's idrætsforening kan og vilovertage arrangementet.

2013 var også året, hvor vores drøm om at færdiggøre renovering af lejren gik i op-
fyldelse, idet vi i september modtog besked om, at A.P. MøLLER OG HUSTRU



CHASTINE MC-KINNEY MøLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL hAVdE tiIdEIt

foreningen op til 1,7 mio. kr.

Det gamle spørgsmål om, hvorvidt det er AS der har Bjerget eller omvendt, har det
sidste år ihøj grad været aktuel. Tildelingen af de omtalte midler fra AP Møllers Fond
har medført et betydeligt arbejde til forberedelse af byggeriet. Dette projekt har sam-
men med en række andre forhold relateret til Bjerget haft bestyrelsens - og i særde-
leshed sandbjerginspektørens - hovedfokus i beretningsperioden.

MEDLEMSSTATUS

Foreningen havde pr. 31. december 2013 i alt276 medlemmer, hvilket er en forøgel-
se på 13 medlemmer iforhold til ultimo 2012. Til og afgang fordeler sig således:

o Nytilgang 41
o Udmeldt 22
. Ekskluderet 3
o Afgået ved døden 3

Type af medlemskab fordeler sig således:
o Aktive 228 (+ 17)
r Livsvarige 5 (- 2)
. Passive 43 (- 2)

Disse fordelte sig på sektionerne således (idet nogle er noteret med tilknytning til fle-
re sektioner):

o Skydning: 175 1+ 17)
. Gymnastik: 32 C 1)
o Feltsport: 37 (- 2)
. Hjemmeværn: 45 (+ 3)
. Sandbjerg 12 (+/- 0)
o Uden sektionstilknytning: 25 (- 2)

FOREN I NGSARRAN GEM ENTER

Foreningen har gennemført flg. arrangementer:

o Generalforsamling med spisning. Der deltog 29 stemmeberettigede.
o Sct. Hans aften på Bjerget med spisning og bå|.

SKYDESEKTIONEN

Skydesektionen deltog i 2013 i en række eksterne stævner med gode individuelle
resultater:

Ved DDS Storkøbenhavns {5 m mesterskaber deltog AS med 8 pistolskytter og 3
riffelskytter. Troels Lenda opnåede guldmedalje på pistol, åben klasse 2. Mikkel
Ploug vandt guldmedalje på pistol, klasse 3.

I løbet af DDS Storkøbenhavns vinterterræns§dninger 201212013 deltog AS med
12 skytter og opnåede en 4. plads i den samlede holdkonkurrence.



I DDS Storkøbenhavns udendørs mesterskaber deltog AS med 3 skytter på riffel.
Finn Scheibye opnåede guldmedalje på 200 m i klasse 1 og på 300 m i veteranklas-
sen.

DDS landsmesterskaber 200 og 300 m riffel. AS deltog med en skytte.

DM geværterræn. AS deltog med en skytte.

Kapskvdninqerne

AS-P7 blev ikke afholdt a 2013. I stedet afholdt Skydeinspektionen et erstatningsar-
rangement på den dag, hvor kapskydningen oprindelig var planlagt.

Unimatchen blev arrangeret af Akademisk Skytteforening, Arhus og blev afholdt i

Ulfborg. S§dningen består af såvel riffel- som pistolskydning. Lars Worsaae vandt
den kombinerede skydning med en 2. plads på riffel og en tredje plads på pistol. Alex
Datcu vandt pistolskydningen.

lndendørs skvdninqen i DGI-byen

Aktiviteten på 15 m banen er fortsat meget høj. I løbet af november måneds fire sky-
dedage blev der f.eks. solgt næsten 8,000 stk. salonammunition til en samlet pris på

tæt ved 4.000 kr.

Vi holder introduktionskurser for nye skytter to gange om måneden. Kurserne er
normalt velbesøgt med typisk 3 - 6 deltagere pr. gang. I alt deltog ca.70 nye interes-
serede i introduktionskursus i 2013. De, der fortsætter træningen mere end en enkelt
gang, bliver opfordret til at melde sig ind.

I 2013 er der indmeldt 37 medlemmer med skydning som primær aktivitetsinteresse.
Desværre er der også mange, der melder sig ud, når de først finder ud af, at det ikke
er nemt at blive en dygtig skytte.

Udendørs skydninoen på Kalvebod.

I 2012 er interessen for at skyde med grovpistol fortsat på et højt niveau. Fire AS
skytter havde ved udgangen af 2013lPSC licens under Dansk Sportsskytte Forbund.

Træning med grovpistol foregår hver lørdag fra kl. 09.00 - 10.00 på Københavns
Skyttecenter.

På langdistance vandt Ola Hvamstad Schmiegelow pokalen og Foss pokalen.

Xxx-pokalen, Terrænskyttepokalen, Portvinspokalen og Collet pokalen blev vundet af
Finn Scheibye. Poul Glesners mindepokal blev vundet af Morten Hammer, mens Finn
Scheibye genvandt skyttekongeskydningen og medaljeskydning ll.



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 discipli-
ner på Kalvebod.

I sin egenskab af formand for Københavns Skyttecenter har skydeinspektøren også i

2013 arbejdet intenst med at drive skyttecentret som foreningsdrevet, efter at Kø-
benhavns kommune ultimo 2Al fiaksig fra driften.

FELTSPORTSEKTIONEN

Der er ved Troels Christiansens gode initiativ i årets løb fremskaffet en ny oriente-
ringsløbstrøje, som fremover vil hærge diverse resultatlister i feltsport og O-biathlon.

Klubmesterskabet i0{øb blev afholdtlT. august. Forsvarende mester Ulrik Nielsen
havde lagt en fin mesterskabsbane. Ny klubmester blev feltsportsinspektøren, som
efter mange forsøg erhvervede sin første pokal iAS regi !

DM Feltsport. I mesterskabsklassen blev det til en 4., 5. og 6. plads ved Ulrik Niel-
sen, Kai Villadsen, og Troels Christiansen samt en samlet anden plads i holdkonkur-
rencen. I VET 1 vandt Jørgen Pedersen og VET 2 vandt Peter Werling. Det samlede
VET/ÆOB blev også vundet med støtte fra Erik BrUhl fra HPRD (de gamle reserveof-
ficerer).

Abent klubmesterskab i O-biathlon blev afholdt på Bjerget den 19. oktober med 26
deltagere heriblandt flere landsholdsløbere. lgen i år var stævnet en del af den dan-
ske O-biathlon cup. Ulrik Nielsen vandt H21, og blev derfor også AS klubmester. Pe-
ter Werling vandt H55.

Ved VM i O-biathlon i Sverige deltog Nicolai Nielsen og Ulrik Nielsen. Det blev til
fine resultater i form af en 6. plads til Nicolai på den klassiske distance og en 4. plads
på stafetten, hvor både Nicolai og Ulrik var på holdet.

DM i O-biathlon blev afholdt på Bornholm i september. AS havde et mål: Nemlig at
medbringe sidste års erhvervede mesterskabspokaler, fremvise dem og dernæst ta-
ge de samme pokaler med hjem som nye mestre 2013. Det lykkedes til fulde med en
grand slam. Nicolai, Ulrik og Troels vandt således både hold og stafet, og Ulrik vandt
den individuelle titel. Alle var iført de nye AS feltsportstrøjer, som dermed for alvor
blev fremvist.

Arets sidste kraftanstrengelse var Bøfturen, som blev arrangeret af Carsten Sve-
ding. Temaet var et potpourri af " det bedste og værste" af tidligere bøfture, som Car-
sten havde oplevet og hørt om siden sin indmeldelse i AS Feltsporti 2002.

Målet var, at ingen deltager måtte finde alle poster, men alle skulle finde nogle po-
ster. Det lykkedes til fulde, idet det maksimalt antal fundne poster var 13 af 21 poster.
En enkelt deltager fandt kun 3, hvoraf et var et fejlklip. De pauvre resultater lagde
umiddelbart en dæmper på den indledende del af frokosten, men efter indtagelse af
mad og drikke, recitativer, sang og tur til Bjerget nåede stemningen atter sædvanlige
muntre høider.



Alt i alt et godt år og igen i år med biathleternes resultater som absolutte højdepunk-
ter.

GYMNASTIKSEKTIONEN

Vinter og forår 2A1B fortsatte træningen tirsdag og fredag på henholdsvis Husum
Skole og Korsager Skole, begge i Husum. Der var stort fremmøde specielt om tirsda-
gen.

Sommerafslutning blev holdt på Bjergel d.21. maj med 14 deltagere.

Vi har af kommunen fået lovning på, at vi de næste 2 år er sikret adgang til gymna-

stiksal på hhv. Brønshøj Skole om tirsdagen og fortsat Korsager Skole om fredagen.
Efterårssæsonen startede 10. september og har kørt med fortsat stort fremmøde
specielt om tirsdagen.

Juleafslutning blev holdt d. 10. december, hvor Bent Tholander og fru Annelise stille-
de deres hjem til rådighed efter gymnastikken. Aage Bruuns pokal fra et stævne i

1908 blev tildelt værtsfolkene som vandrepokal.

Rudolf Krafts mindepokal (kammeratskabspokalen) blev tildelt Keld Serup.

Vores lærer, Leif, har igen i 2013 ydet en formidabel indsats, og vi lader ham ofte
forstå, hvor taknemmelige vi er. Ved de årlige, selskabelige sammenkomster hylder
vi ham og betænker ham på beskeden vis.

HJEMMEVÆRNSSEKTIONEN

AS HJV sektion har som sædvanligt gennemført sin BØF-tur i december. I år skete
der tillige en udskiftning i kjæftoratet, idet 4296 Rune lversen overtog stafetten som
Kjæft LXX.

Derudover indgik 4378 Kristian Hansen, 4241 Christian Bergqvist og 4159 Christian
Øelund i HJV kontingent til US National Guards øvelse Golden Coyote i South Da-
kota i juni. Golden Coyote er en årlig tilbagevendende øvelse i brigaderamme, der
betoner forskellige militæropgaver. I 2A13 var det f.eks. stabiliseringsopgaver, i hvil-
ken forbindelse HJV stillede en Force Protection Deling samt et stabselement.

SAN D BJ ERG I NSPEKTION E N

Generelt
2013 har været et hektisk år for Sandbjerginspektionen med mange gæster og flere
spændende projekter.

Anvendelse
En forstærket markedsføring af lejren de dage, hvor vi ikke selv bruger den, har med-
ført en bruttoindtægt på over 150.000 kr. Foreningens medlemmer har fortsat mulig-
hed for at bruge lejren til personlige mærkedage.



Lejren
Som nævnt på tidligere generalforsamlinger trængte bygning 2 og 3 voldsomt til en
grundig renovering. Da vi i efteråret fik den glædelige meddelelse fra "A.P. Møller og
Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal", om at den ville støtte
projektet på visse betingelser med op til 1,7 mio. kr., fik inspektionen virkelig travlt.
Den skulle lave ansøgning om byggetilladelse til Rudersdal Kommune, detaljere pro-
jektet, udarbejde udbudsmateriale og samtidigt klargøre bygningerne til arbej-
det. Hvorledes det er gået, kan I ved selvsyn danne jer et indtryk af.

Grunden
Efter næsten to års sagsbehandling fik vi i efteråret tilladelse til at oprette den græs-
armerede parkeringsplads, vi så længe har ønsket os. Med hjælp fra Sandbjergerne
er pladsen nu etableret.

Arbejdet med at rense Søen op, så vandfladen atter kan være fri, mislykkedes ved
første forsøg i marts. Vi erkendte, at der var behov for en mere professionel løsning
og begyndte at søge fonde til støtte herfor. Resultatet hører næste års beretning til,
men at det er lykkedes, kan I se på Søen.

Endelig tog fredningssagen, som jeg omtalte i beretningen sidste år, atter fart i de-
cember. Det er en længere og sørgelig historie som 7. april sluttede med en afgørel-
se, der gik os imod. For at I ikke skal vente spændt til næste års generalforsamling
med at blive orienteret, har jeg bedt sandbjerginspektøren om under punkt eventuelt
at give os en kort opdatering.

Som om det ikke var nok ramte sidste års storme øvelsesområdet og væltede over
30 træer, som inspektionen nu kæmper med at skære op, fjerne og kløve. Alligevel
nåede inspektionen også at opsætte 3 uglekasser i det håb, at vi en dag kan få yng-
lende logofugle på grunden.

Som I kan høre, er der nok at gøre. Har du lyst til at give en hånd med. Så meld dig
som Sandbjerger og kom på Sandbjerginspektørens mailliste. Du vil i så fald modta-
ge informationer, når der sker noget, men det er fortsat uforpligtende, og du afgør
selv i hvert enkelt tiffiæHe, om du har tid og lyst til at deltage.

AFSLUTNING

Hvis vi i AS havde tradition for at udnævne årets AS'er, så ville jeg ikke være i tvivl
om, at den ære i 2013 skulle tilfalde sandbjerginspektøren, Birger Hoff. Du har - ud
over den daglige drifi og oprydning efter efterårets storme - ydet en formidabel ind-
sats både ifm. byggeriet, men også ifm. med vores til tider meget udmattende dialog
med myndigheder og interesseorganisationer om fredningssagen, oprensning af sø-
en og anlæggelse af den armerede P-plads m.m.

Andre af foreningens medlemmer har også på forskellig vis bidraget meget konstruk-
tivt idette arbejde.

Jeg vil afslutningsvis gerne takke alle, der i årets løb på den ene eller anden måde,
har bidraget til at vores forening har det godt.

Dette afslutter min beretning.



Bemærkninger til beretningen.

Kay Søren Nielsen mente, at der skulle være flere foreningsarrangementer, da der
på nuværende tidspunkt kun er generalforsamlingen og Sct. Hans. Derfor mente han,
at man burde genoverveje 5. maj arrangementet.

Peter Koefoed ønskede en redegørelse vedr. bestyrelsens annullering af 5. maj ar-
rangementet.
Diriqenten oplyste, at en sådan ville komme under eventuelt.

Christian Bergqvist orienterede om, at HJV-sektionen ville afholde et besøg på Tøy
huset grundlovsdag.

Der var ikke yderligere bemærkninger til formandens beretning, som herefter blev
godkendt med akklamation.

ad 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

Kassereren udleverede og gennemgik regnskaberne, og originalregnskaber med un-
derskrifter blev kontrolleret af dirigenten.

Akademisk Skytteforeninq :

Kontingentindtægter er større end sidste år. Dette dækker ikke kun over medlems-
fremgang, men også over, at skydeinspektionen opkræver et introduktionsgebyr for
nye skytter - i alt ca. kr. 10.000.

Øvrige tilskud dækker gave fra Pangels Mindefon6 + AS Fonde.

Udgifter i Skydeinspektionen er i 2013 lidt lavere end sidste år - bl.a. på grund af flere
indtægtsgivende arrangementer.

Sandbjerg er opført i regnskabet som en udgift på kr. 74.369. Det dækker over en
meget større indtægt sidste år, men også en hensættelse til igangværende byggeri.
Se note 3.

Omkostningerne til bladet er faldet med ca. kr. 10.000 p.g.a. skift af fremstillingsmå-
de, trykkeri samt anden metode for udsendelse.

Alt i alt ca. samme omkostningsniveau som sidste år.

Resultatet bliver et overskud på kr. 49.157. Hvis man kan huske regnskabet fra sid-
ste år, var der et underskud på ca. tkr. 44, som skyldtes trykning af sangbog, og hvor
tilskuddet hertil fra Pangels Mindelegat endnu ikke var modtaget. Så de to år tilsam-
men går omtrent i 0.

Balancen er som tidligere år. Det skal dog bemærkes, at vurderingen af Høje Sand-
bjerg er praktisk taget uændret. Da den nye vurdering kom sidste år var vurderingen
tredoblet, men vi klagede, og resultatet blev, at vi kom tilbage til tidligere niveau.



De Akademiske Skyttefonde:

Regnskabet er som sidste år og giver fo(sat ca. 5000 kr. pr år til støtte for forenin-
gen. Bruges bl.a. til patronlegat.

Resultatet er som sidste år. Udlodningen en anelse større, hvilket skyldes en ompla-
cering af midlerne, men denne høje udlodning aftager sandsynligvis.

Civilinoeniør Orla Zehnqraff og Hustru Karen Marqrethe Zehnqraffs ldrætsfond for
Danske Studenter:

Resultatet er som sidste år, men indtægterne har været større, hvilket begrunder den
kr. 7000 større udlodning. På Danske lnvest High Yield obligationerne var udbyttet
meget stort, men det er faldet i 2014.

Der var ingen bemærkninger til regnskaberne, som godkendtes med akklamation.

ad 4. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget nogen forslag.

ad 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse

Kassereren gennemgik budgettetfot 2014: Fremgår af side 8 i det omdelte regnskab.

Væsentligste ændring er øvrige tilskud, hvor vi har fået kr. 30.000 fra 5. juni fonden til
oprensning af søen, og de er brugt. Byggeprojektet er den næste store post med ud-

betalingen fra AP Møller Fonden.

Samlet sigter vi efter et nul resultat i 2414.

Spørgsmål til budget:

Morten Hammer hvordan bliver byggeriet finansieret?
Kassereren svarede, at vi har fået udbetalt 1,3 mio. fra AP Møller, det resterende
beløb udbetales, når byggeriet er færdigt. Det 1,3 mio. er udbetalt, mod at AP Møller
Fonden modtager et regnskab, men der er blot tale om et almindeligt halvårsregn-
skab. Vi mangler dermed et par hundredetusinde for, at kunne finansiere byggeriet
indtil den sidste udbetaling fra AP Møller fonden, men har modtaget et tilsagn fra et
venligt medlem, som gerne vil låne os de sidste par hundredetusinde.

Palle Skovhus Jensen har entreprenøren stitlet sikkerhed, som det er normalt?
Bo Scheibye - ja på 10 o/o

Budgettet blev godkendt med akklamation.



ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § I

Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til uændret kontingent:
o Aktive indtil 25 år kr.270,-
o Aktive fra26 år til 65 år kr. 370,-
. Aktive over 65 år kr.27O,-
o Passive kr. 150,-

Der var ingen bemærkninger til kontingentet, som godkendtes med akklamation.

ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11

Formanden: Alle i bes§relsen er rede til genvalg.

o Formand: Genvalg af 3849 Aksel Munk Iversen.
. Næstformand: Genvalg al 4276 Palle Skovhus Jensen.
. Kasserer: Genvalg at 3448 Bo Scheibye.
o Sekretær: Genvalg al4290 Søren Østergaard.
o Sandbjerginspektør: Genvalg af 3801 Birger Hoff.
. Skydeinspektør: Genvalg af 3745 Finn Scheibye.
o Gymnastikinspektør: Genvalg af 3098 Peter M. Lund.
o Feltsportsinspektør Genvalg af 42OO Carsten Sveding.
. lnspektør to,r HJV-sektionen: Genvalg af 4241 Christian Bergqvist.

De foreslåede valgtes med akklamation.

ad 8. Valg af 2 revisorer og { revisotsuppleant, jf. § 24

Sagkyndig revisor Kristian J. Krogsgaard ønsker at stoppe. Mette Harder er - efter
henvendelse fra bestyrelsen - vilig til at overtage hvervet som sag§ndig revisor. Der-
for foreslår Bestyrelsen valg af revisorer således:

. Sagkyndig revisor: 4231 Mette Harder.
o Kritisk revisor: 3793 Morten Hammer.
. Suppleant: 3512 Svend Mørup.

De foreslåede valgtes med akklamation.

ad 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skyttefor-
ening

. I forvejen er AS repræsenteret med 3745 Finn Scheibye, som er formand for
DDS Storkøbenhavn og også AS's repræsentant i Sl(AK-hus foreningens be-
styrelse.

o Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde foreslås genvalg af: 4185
Steen Vestergaard Andersen

De foreslåede valgtes med akklamation.



ad 10: Eventuelt

Konkurrence i bladet:

Peter B.annov Jeg havde indsat en lille konkurrence i bladet vedr. en lille strofe, og
der var 9, som gættede rigtigt, og vinderen blev Peter Lund. Til lykke.

Birger Hoff berettede om status i fredningssagen:

Til formålet blev der opstillet projektor, så arealet med optegning af grunden kunne
vises, Birger Hoff redegjorde for sagsforløbet.

Biroer Hoff spurgte forsamlingen, om foreningen skal anke?

Efter nogen drøftelse blev det besluttet at anke fredningsnævnets afgørelse.

Byggesagen:

BirOer,Hoff, jeg vil ikke sige noget om byggesagen, men gerne besvare spørgsmå1.

Peter Koefoed, hvorfor ser taget så dårligt ud på den nye bygning ?

Birqer Hoff, det har vi spurgt ind til gentagne gange, men vifår ikke noget svar.

Finn Scheibye, jeg tror, man har lagt fugtige bats op, så det har givet damp, og så
kommer der buler.

Biroer Hoff, hovedentreprenøren er også utilfreds med taget, og vi skal selvfølgelig
sikre, at der ikke opstår svamp, og at det ser ordenligt ud.

Palle Skovhus Jensen, jeg kontakter en taglægger.

Niels-Erik O. Hansen, husk den 5 årige garantiperiode iAB92, og ikke at godkende
noget på byggemøderne, før det er 100 7o i orden.

Dirisenten bemærkede her, at dette ikke var et teknisk byggemøde.

Der blev spurgt til, hvornår byggeriet er færdigt ?

Birser Hoff den 9. maj plus ca. en uge.

5. maj arrangement ?

Formanden gennemgik sagsforløbet således:

Ole Hasselbalch og undertegnede har primo 2013 ført en længere mailkorrespon-
dance om 5. maj arrangement. Det vil være alt for omfattende i dette forum, at kom-
me ind på alle de holdninger og argumenter m.m., der er fremført i denne forbindel-
se.
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Jeg ser sagens hovedpunkter således:

Vist nok i 2009 tog Ole og Peter Koefoed initiativ til at markere befrielsesdagen ved
afholdelse af et 5. maj arrangement på Bjerget. Arrangementet har været gennemført
frem til og med 2013 med Ole og Peter som ankermænd. Arrangementet har varieret
lidt gennem årene, men fælles træk har været: Tur til Toppen, spisning og foredrag.
AS medlemmer har været inviteret. Herudover har Ole og Peter inviteret eksterne
gæster.

Jeg vil give et resume af en mail, jeg har modtaget fra Ole 5. april i år: Jf. Ole var
formålet med møderne bl.a. at skabe interesse for foreningen hos eksterne indflydel-
sespersoner og potentielle medlemmer. Det er Oles vurdering, at møderne har hafi
deltagelse af en voksende kreds af særdeles interessante gæster. Møderne har end-
videre, som tilsigtet, afl<astet både medlemmer og betydelige økonomiske bidrag (re-
noveringen af Sandbjerg, 1. del).

Foredragsholdere har senest været Christian Øelund (AS) om Hjemmeværnet i Af-
ghanistan, en C|A-agent om forberedelserne til lrak-krigen, fhv. general Hillingsø om
Den Kolde Krig og tidligere PET-souschef Niels Schmidt om påvirkningsoperationer-
ne mod Danmark dengang.

I 2013 meddelte bestyrelsen imidlertid, at møderne ikke længere kan holdes i for-
eningens navn. Eftersom de to nævnte ankermænd finder det uværdigt at skulle invi-
tere privat til afholdelse af et befrielsesarrangement på Sandbjerg, har de indstillet
møderne fra og med 2014.

På denne baggrund stiller Ole flg. spørgsmål til bestyrelsen: "Hvorfor vil foreningen
ikke længere lægge navn til afholdelse af Sandbjerg-møderne på befrielsesdagen?"

Ole og bestyrelsen har som tidligere nævnt allerede drøftet emnet. Bes§relsens
holdning og argumenter er følgende:

o Vi har ikke blandt hovedparten af foreningens medlemmer registreret et ønske
eller behov for at genoptage markering af befrielsen.

o Bestyrelsen har efterspurgt nye ankermænd til gennemførelse af 5. maj arran-
gementet, uden for bestyrelseskredsen, men uden resultat.

o Bestyrelsen har vurderet, at vore ledelsesmæssige ressourcer, med større
fordel kan anvendes på foreningens mange forskellige sportslige arrangemen-
ter frem for at bruge kræfter på at genoplive en gammeltradition.

Tilbage til Oles spørgsmål om: "Hvorfor vil foreningen ikke længere lægge navn til
afholdelse af Sandbjerg-møderne på befrielsesdagen?"

Det vurderer bestyrelsen ikke, at foreningen skal, fordi bestyrelsen ikke ønsker at
overtage 5. maj arrangementet. Vi finder det derfor vigtigt at tilkendegive, at arran-
gementet ikke er et AS arrangement, men et medlemsarrangement. I modsat fald
kunne der opstå en forventning om, at foreningen viderefører arrangementet, hvilket
vi netop ikke vil.

Når alt kommer til alt er spørgsmålet vel også mere af teoretisk art, idet ingen af par-

terne jo ønsker at forestå en videreførelse af arrangementet.
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Jeg vil gerne have en tilkendegivelse af, hvem der synes, det er en god id6 at forsæt-
te arrangementet ?

Diriqenten: Jeg synes, at emnet skatdiskuteres inden en evt. vejledende afstemning.

Kai Søren N.ielsen: Jeg stillede et spørgsmål til formandens beretning, som jeg ikke
fik svar på. Det er min opfattelse, at der er behov for flere foreningsarrangementer,
der kan binde foreningen sammen.

Moqens Camre har hæftet sig ved, at vi er to grupperingerne. Dem, der deltager i

Høje Sandbjerg arbejdet, og dem, der deltager i de sportslige aktiviteter. Jeg finder
det er naturligt, at vi holder nogle flere foreningsarrangementer, så vi kan knytte dis-
se to grupperinger tættere sammen. Jeg vil meget gerne deltage i dette arbejde.

Svend Mørup: Det har altid undret mig, at man ikke har højtidligholdt befrielsen. Jeg
finder det stødende, at bestyrelsen ikke vil højtidligholde dette.

Bo Scheibve: Det må være sektionerne, der evt. tager sig af arrangementet, og må-
ske skal der laves en 5. maj sektion.

Birqer Hoff: Jeg har været til alle disse arrangementer, og jeg var nok den mest na-
turlige til at tage over, men jeg har ikke kræfter til det.

Peter Koefoed: Vi forsætter gerne, hvis vi kan forsætfe som vanligt ?

Palle Skovhus Jensen: Vi fik en henvendelse fra Ole om overtagelse af arrangemen-
tet, men vi mente ikke, at bestyrelsen kunne overtage arrangementet. Jeg tror, der
har været nogle kommunikative misforståelser, men vi vil bare ikke overtage det.

Kai Søren Nielsen: Ole og Peter er villige til at forsætte under den forudsætning, at
det er et AS arrangement.

Nis Schmidt: Jeg var her oppe med nogle venner, og efter min opfattelse var det et
meget sekterisk arrangement, som mine venner og undertegnede ikke ønsker at del-
tage i igen.

Efter endt debat af emnet bad diriqenten forsamlingen om at tilkendegive, hvor man-
ge der ønskede et 5. maj arangement. 11 stemte for.

Diriqenten anbefalede, at bestyrelsen igen drøfter, om der skal afholdes et 5. maj
arrangement.

Gamle AS film

Svend Mørup: Jeg er blevet kontaktet af Henrik Franck omkring nogle gamle AS film
helt tilbage fra 1945, som han foreslår digitaliseret. Det skulle kunne gøres for en ri-
melig pris. Jeg har fået en fortegnelse, som jeg overrækker til bestyrelsen.
Bestyrelsen vil se på det.

Kaj Søren Nielsen Pangels mindelegat vil gerne betale udgifterne.



Derefter var der ikke flere bemærkninger.

Diriqenten erklærede herefter generalforsamlin gen afsluttet kl. 21 .45.

Formanden takkede Kristian Krogsgaard for hans tid som revisor og dirigenten for
god ledelse af forhandlingerne.

Derefter: "Fanesang".
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