AKADEMISK SKYTTEFORENING
Referat af generalforsamlingen
den 30. april 2015, kl. 19.30 på Høje Sandbjerg
Dagsorden jf. vedtægternes § 28, 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. § 25.
9.
Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening.
10. Eventuelt.

ad 1. Valg af dirigent
Formanden foreslog 3750 Erling Heidler til dirigent, hvilket blev godkendt med akklamation.
Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed jf. vedtægterne, og at indkaldelsen var udsendt rettidigt i bladets nr. 1/2015 omkring 1. marts.
Han gennemgik afstemningsreglerne og konstaterede, at der - jf. vedtægternes § 30
- var mødt 24 stemmeberettigede medlemmer.

ad 2. Formanden aflægger beretning
Formanden indledte med at bede forsamlingen mindes de i 2014 afdøde medlemmer:
3833 Flemming Thomsen
1. februar
2409 Victor Middelboe
21. februar
3283 Jens Rømer
26. marts
3844 Niels Heine Jørgensen
August
2403 Finn Falkenstjerne Beck
7. december
og fortsatte med de i 2015 indtil nu afdøde:
3426 Kurt Hinnum
10 Jørgen Mundt
190 Åge Andersen
Æret være deres minde.
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1. januar
12. februar
4. april

MEDLEMSSTATUS
Foreningen havde pr. 31. december 2014
Medlemmer i alt
275
 Nytilgang
27
 Udmeldt
22
 Ekskluderet
1
 Afgået ved døden
5
fordelt således:
Aktive
226
Passive
45
Livsvarige
4

(- 1)

(- 2)
(+ 2)
(- 1)

Disse fordelte sig på sektionerne således (idet nogle er noteret med tilknytning til
flere sektioner):
Skydning:
180
(+ 5)
Gymnastik:
32
(+/- 0)
Feltsport:
35
(- 2)
Hjemmeværn:
43
(- 2)
Sandbjerg
12
(+/- 0)
Uden sektionstilknytning:
22
(- 2)
De foregående 6 år har foreningen haft en nettotilgang på medlemmer. I år har vi en
nedgang på et enkelt medlem, men stadig en tilgang af 27 nye medlemmer, så det
synes jeg fortsat er tilfredsstillende.
Der er i årets løb opnået flotte sportslige resultater, som jeg senere vil omtale i detaljer.
FORENINGSARRANGEMENTER
Foreningen har i store træk opretholdt et aktivitetsniveau på linje med tidligere år,
og der har været afholdt flg. foreningsarrangementer:
 Generalforsamling med spisning, 32 deltagere.
 AS - P7/SKIF i Danmark.
 Sct. Hans arrangement med spisning, ca. 40 gæster.
SKYDESEKTIONEN
deltog i 2014 i en række eksterne stævner med gode individuelle resultater:
Ved DGI Storkøbenhavns 15 m mesterskaber deltog AS med 6 pistolskytter og 3
riffelskytter. Mikkel Ploug Madsen vandt guld på pistol, klasse 1, Per Bannow sølv
på pistol, klasse 4. På riffel vandt Regin Gaarsmand guld i klasse 2, Per Bannow
sølv i klasse 3 og Steffen Harms bronze i klasse 3.
Ved DGI Storkøbenhavns 15 m turnering vandt både riffelholdet og pistolholdet
konkurrencen og dermed muligheden for at deltage som hold ved DM.
Ved DGI Storkøbenhavns tre terrænskydninger i foråret 2014 deltog AS med i alt 17
skytter herunder flere skytter i jægerklassen.
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I DGI Storkøbenhavns udendørs mesterskaber deltog AS med 6 skytter på riffel og
5 på pistol. Pia Vaaben vandt guld på 300 m åben klasse og Regin Gaarsmand guld
på 200 m i klasse 3. Finn Scheibye opnåede guld på 200 m i klasse 1 og på 300 m i
veteranklassen. På standardpistol vandt skytter fra AS alle tre seniorklasser og
åben klasse ved henholdsvis Finn Scheibye, Mikkel Ploug Madsen, Troels Lenda
og Julie Ziersen. På finpistol opnåede Mikkel Ploug Madsen andenpladsen i klasse
2 og Julie Ziersen andenpladsen i åben klasse.
Kapskydningerne
AS-P7 blev afholdt i København i 2014 efter pausen i 2013. Baneriffel blev vundet
af P7, mens geværterrænskydningen blev vundet af P7. Individuelt vandt Anders
Petersson, P7, riffelskydningen med Regin Gaarsmand på andenpladsen. Alle pistol
holdskydningerne blev vundet af AS. Individuelt vandt Alex Datcu pistolskydningen
med Christoffer Jespersen på andenpladsen.
Unimatchen blev afholdt i Oslo. Skydningen består af såvel riffel- som pistolskydning. Der deltog 7 skytter fra AS i skydningen.
Indendørs skydningen i DGI-byen
Aktiviteten på 15 m banen er fortsat meget høj. I løbet af 2014 blev der således
solgt over 65.000 stk. cal. 22 ammunition til en samlet pris på næsten 33.000 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. 80 nye interesserede i introduktionskursus i 2014.
I 2014 er der indmeldt 26 medlemmer med skydning som primær aktivitetsinteresse. Desværre er der også mange, der melder sig ud, når de først finder ud af, hvor
svært det er at blive en dygtig skytte.
Udendørs skydningen på Kalvebod.
I 2014 er interessen for at skyde med grovpistol fortsat på et højt niveau. Fem AS
skytter havde ved udgangen af 2014 IPSC licens under Dansk Sportsskytte Forbund. (IPSC står for int. practical shooting competision).
25 m pistolskydning lider under, at der ikke er en dedikeret leder af aktiviteten. Den
udfordring forsøger vi at løse i løbet af sommeren 2015.
På langdistance vandt Regin Gaarsmand Schmiegelow pokalen. Skydningerne om
Foss-, Collet- og terrænskyttepokalerne blev vundet af Finn Scheibye, som også
genvandt skyttekongeskydningen og medaljeskydning II. Pia Vaaben vandt XXXpokalen. Poul Glesners mindepokal blev vundet af Morten Hammer.
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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I sin egenskab af formand for Københavns Skyttecenter har skydeinspektøren også
i 2014 arbejdet intenst med at drive skyttecentret som foreningsdrevet, efter at Københavns kommune ultimo 2011 trak sig ud af driften.
FELTSPORTSSEKTIONEN
Klubmesterskabet i 0-løb
blev afholdt 10. maj. Debutanten Christian Saxe blev ny klubmester foran Nis
Schmidt og Peter Werling.
Åbent klubmesterskab i O-biathlon
blev ikke afholdt i 2014, men i stedet tidligt i 2015, Mere om dette til næste års generalforsamling.
DM i O-biathlon
blev afholdt med meget kort varsel og tilmeldingsfrist ved Holstebro. Det betød, at
sidste års danske mestre, nemlig AS-holdet med Troels Christiansen, Nicolai og
Ulrik Nielsen ikke havde mulighed for at deltage. I klassisk blev det dog til en 2.
plads til Ulrik Nielsen i HE, en 3. plads til Jørgen Pedersen i VET og en 3. plads i
hold VET, hvor holdet bestod af Jørgen Pedersen, Kai Villadsen og Christian Saxe.
Men ærgerligt at det ikke blev muligt at gentage triumferne i samme omfang som i
de sidste 3 år, alene pga. ”administrative” årsager.
AS-P7.
Med stor glæde kunne vi genoptage feltsportskonkurrencen AS-P7. Birger Hoff, Niels-Erik O. Hansen, Vagn Laursen og Peter Werling havde lavet nogle rigtigt gode
konkurrencer på henholdsvis Kalvebod, ved Pibe Mølle og i Grib Skov. Selve konkurrencen var en meget ensidig forestilling. Troels Christiansen vandt den individuelle konkurrence med 1 sølle point foran Ulrik Nielsen og Christian Saxe blev nr. 4,
og sammen med Carsten Sveding vandt AS holdkonkurrencen, og dermed forbliver
favnen på danske hænder.
DM Feltsport
blev afholdt på Mors. AS Feltsport var efter nogle magre år atter tilbage på tronen. I
HE blev Ulrik Nielsen dansk mester og Christian Saxe nr. 2 og sammen med Kai
Villadsen vandt de holdkonkurrencen. Jørgen Pedersen blev nr. 2 i VET1. Peter
Werling vandt VET2. Den kombinerede holdkonkurrence for old boys og VET blev
vundet af Jørgen Pedersen, Peter Werling og Niels-Erik O. Hansen.
Bøftur
Årets sidste kraftanstrengelse var Bøfturen, som blev arrangeret af Birger Hoff. En
Bøftur helt efter traditionerne, som bl.a. indeholdt forvirrende instruktion, udlevering
af to O-kort, der var skåret op og sammenflettet til et julehjerte (1 N-vendt og 1 Svendt!). Dertil andre spidsfindigheder fra Birger. Resultatet var som forventet. En
stærkt løbende Christian Saxe måtte sande, at Bøfturen ikke vindes af debutanter,
men derimod af erfarne og gråsprængte feltsportere. Denne gang ved Høje Formand Aksel Iversen, som ”fejldisponerede” og blev en sikker vinder og dermed pligten til at arrangere næste Bøftur.
Alt i alt et godt år og med DM Feltsport som det sportslige højdepunkt.
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GYMNASTIKSEKTIONEN
Trods en ihærdig indsats fra træner Leif, må vi desværre konstatere et lille fald i
fremmøde i salen.
Der er fortsat visse vanskeligheder med at få rådighed over sale, men træningen
gennemføres fortsat tirsdage på Brønshøj skole og fredage på Korsager skole.
Forårets sæsonafslutning den 27. maj 2014 startede traditionen tro med gymnastik i
salen med efterfølgende frokost på Bjerget. Under frokosten blev et bæger fra 1908
med inskriptionen: ”7. Alm. Danske Skytte og Gymnastikfest i Silkeborg 1908”, som
inspektionen havde fået overdraget af Palle Bruun, søn af tidligere AS medlem
Aage Bruun, overrakt Leif til ejendom, som påskyndelse for hans ihærdige indsats
for at holde os alle i form.
Juleafslutning blev - efter opvarmning i salen - igen i år afholdt hos familien Tholander, der serverede hjemmelavede gule ærter. Kaj Lauritzen fik overrakt Krafts mindepokal for flid og godt kammeratskab.
Inspektionen overrakte Leif en lille opmærksomhed, og takkede for hans utrættelige
indsats i salen og fremhævede dens betydning for, at der stadig er liv i gymnastikken.
Alexander Foss’s pokal, der oprindeligt var tildelt Aage Bruun som ”Bedste gymnast
ved Skyttefesten i Silkeborg 1908”, blev af Inspektionen overrakt til Annelise og
Bent Tholander som en påskyndelse og tak for et fortræffeligt arrangement, og med
ret til at opbevare pokalen i det kommende år. Aftenen sluttede med afsyngelse af
fanesangen

HJEMMEVÆRNSSEKTIONEN
I beretningsåret har AS hjemmeværnssektion gennemført to større aktiviteter:
Grundlovsdag var hjemmeværnssektionen på Tøjhusmuseet. Indledningsvis viste
4296 Rune Iversen, støttet af sin kollega Jens Ole Christensen, kyndigt rundt i den
store våbenhistoriske udstilling og koblede våben og taktik sammen med de forskellige krige, Danmark har deltaget i. Herefter overtog 4159 Christian Øelund, stafetten
og gennemgik udstillingen ”Den Fjerne Krig”, der beskriver indsatsen i Afghanistan.
En konflikt, som han - såvel som flere andre medlemmer af AS - har været udsendt
til.
7. december gennemførte sektionen sin årlige, og traditionsrige Bøftur. En tur, som i
år bød på et skifte i Kjæftoratet, da 4296 Rune Iversen overtog posten og tiltrådte
som den LXX Kjæft.
Inspektionen vil kort nævne en anden aktivitet, der ganske vist først ligger i næste
beretningsår. Den 24. februar 2015 havde hjemmeværnssektionen, støttet af Inge
og Jørgen Pangels Mindelegat, inviteret hele AS i biografen for at se filmen ”9.
april”. Forud for filmen gennemgik 3505 Kay Søren Nielsen det tyske angreb og det
svenske modsvar samt en række myter om 9. april, bl.a. at der ikke blev ydet modstand, eller at angrebet kom uventet. Ingen af delene var jo korrekte.
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SANDBJERGINSPEKTIONEN
Generelt
I 2014 blev anden fase af renoveringen gennemført.
Lejren
Med støtte fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene
Formaal” gennemførtes en omfattende renovering af bygning 2 og 3 for at isolere
dem og gøre dem lyse og venlige. Ombygningen omfattede ophugning og isolering
af gulvene, hvorunder begge bygninger fik samme gulvniveau, isolering af ydervægge og nyt tag med Velux-vinduer. Køkken og opvask er opgraderet til egentligt
storkøkken, og bygningerne har fået nye yderdøre. Sovesalene er opgraderet med
egentlige senge.
Senere på året blev lejrens elektriske installation opgraderet fra 50 til 100 ampere
ydelse, hvorved det er blevet muligt at udskifte de gamle mindre gasvandvarmere
med en stor elektrisk vandvarmer.
Fredningssagen
Fredningsnævnet afgjorde i april måned, at der skulle anlægges en trampesti omkring stendiget langs lejrens nordskel, og at en del af stien skulle ligge syd for diget.
Kommunen fortolkede dette, så hele stien skulle ligge på lejrens område og slynge
sig gennem øvelsesområdet 2-15 m fra diget.
Foreningen ankede afgørelsen med påstand om at stien slettes. Alternativt, at stien
anlægges med hovedparten af forløbet nord for diget.
Med en lejr i stadig bedre stand er der kommet flere aktiviteter til, dels fra medlemmer og dels via udlejning. Inspektionen har i det forløbne år brugt hovedparten af
sine kræfter på at støtte udlejningsaktiviteterne samt pleje og vedligeholde grunden
herunder især fortsætte oprydning af vindfældede træer. Endvidere har opsyn med
selve byggeriet, stillingtagen til uforudsete forhold samt gennemførelse af en række
af byggeprojektets afledte forbedringer lagt beslag på de fleste af Inspektionens
kræfter i det forløbne år.
GENERELT
Min beretning har indtil nu primært omhandlet de lidt mere rutineprægede aktiviteter
i AS sektionerne og sandbjerginspektionen. Disse aktiviteter udgør kernen i AS virke, og jeg vil gerne give min fulde anerkendelse for det store arbejde, der udføres i
denne sammenhæng, men disse aktiviteter understøttes af en lang række administrative og praktiske gøremål, som er nødvendige for, at foreningen kan fungere.
Her tænker jeg bl.a. på bestyrelsens arbejde, udgivelse af AS-bladet, støtte til
sagsbehandling i relation til myndighedsbehandling af div. forhold, systematisering
og bevarelse af foreningens omfattende historiske materiale og ikke mindst det store arbejde med at holde lejren.
Det er altid farligt at fremhæve nogle frem for andre, men i år vil jeg gerne rette en
særlig tak til Henrik Franch, der har gennemset og overspillet en lang række af foreningens gamle film på DVD. Endvidere tak til Erling Heidler for din altid utrættelige
jagt på artikler til bladet.
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Sidste år nævnte jeg, at hvis vi i AS havde tradition for at udnævne årets AS`er, så
ville jeg ikke være i tvivl om, at den ære skulle tilfalde Sandbjerginspektøren, Birger
Hoff. Hertil svarede Birger: ”Men det har vi heldigvis ikke tradition for”. Jeg vil tillade
mig at gøre det samme i år, men i samme sammenhæng vil jeg også nævne Bo
Scheibye. I to har om nogle ydet en kæmpe indsats i forbindelse med ombygningen. I har bl.a. været hovedaktører i planlægning af ombygningen, og I har ført tilsyn under hele processen samt forholdt jer til en lang række store og små uforudsete udfordringer under ombygningen. Et kæmpe arbejde, som vi alle er jer meget
taknemlige for.
Jeg vil gerne knytte et par bemærkninger til det igangværende år og 2016.
Ombygningen på Høje Sandbjerg er stort set afsluttet, og vi glæder os til for alvor at
kunne benytte de nye flotte faciliteter.
Vi har desværre fortsat et udestående i relation til fredningssagen. Det er på ingen
måde nogen nem sag, og udfaldet er stadig åbent, men resultatet kan meget vel
ende med, at foreningen bliver pålagt et stiforløb i nordskellet.
Skydeinspektionen er fortsat udfordret i driften af Kalvebod, efter Københavns
Kommune har trukket sig ud af driften.
Foreningen glæder sig over, at vi fortsætter konkurrencerne AS-P7/SKIF efter de
ændrede vilkår. I år foregår det i Sverige.
I 2016 har lejren 100 års jubilæum. Dette har bestyrelsen besluttet at markere den
13. maj 2016 ved en officiel reception om eftermiddagen efterfulgt af en fællesspisning om aftenen for alle foreningens medlemmer med familie. Der er indledningsvis
nedsat en arbejdsgruppe, med Erling Heidler som formand, der skal udarbejde forslag til jubilæets gennemførelse. Det kommende år vil der løbende blive orienteret
om planlægningen.
Jeg vil afslutningsvis gerne takke alle, der i årets løb på den ene eller anden måde,
har bidraget til driften af vores forening.
Dette afslutter min beretning.
Der var ikke spørgsmål eller 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
underskrifter blev forevist dirigenten.
Akademisk Skytteforening:
Se venligst ledelsens årsberetning side 6 i regnskabet.
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Indtægter
Kontingent aktive er stort set uændret, idet det dog skal bemærkes, at normalt kontingent kun udgør kr. 147.000. Resten er introkontingent, som opkræves af nye
skydere, når de første gang kommer på skydebanen. Dette dækker introduktion og
kontingent de første par måneder.
Renteindtægter større p.gr. af aktieudbytte.
Øvrige tilskud: Note 2 i regnskabet.
Udgifter aktiviteter
Skydeinspektionen er lidt lavere i år p.gr. af indtægter ved arrangementer.
Hjemmeværnssektionen er negativ p.gr. af overgang til normal regnskabsføring,
hvorved gammel kassebeholdning er taget som indtægt
Sandbjerg regnskabet er nogenlunde uændret. Udlejningen har været mindre p.gr.
af ombygningen, men der er solgt brænde for ca. kr. 12.000.
Byggeprojektet omfatter den store ombygning i foråret plus resterende arbejder,
som er påbegyndt efter sommerferien - se note side 11.
Udgifter administration
Forsikringer er steget fordi DGF og DSU opkræver pr. registreret medlem.
Gaver og præmier er bl.a. udgifterne til at digitalisere gamle film. Beløb til dækning
af denne post er anført under øvrige tilskud
Øvrige administrationsudgifter dækker web/agitation samt betaling for opkrævning
af kontingent samt en annoncering i et lokalblad for at skaffe nye medlemmer.
Resultat = overskud på kr. 76.056
Balancen - ingen kommentarer
De Akademiske Skyttefonde:
Regnskabet er som tidligere år. Der er udloddet kr. 6.300 til AS
Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen Margrethe Zehngraffs Idrætsfond for Danske Studenter:
Indtægterne har været lavere og der er derfor kun udloddet kr. 18.000 til AS.
Der er disponeret en udlodning af egenkapitalen på kr. 116.938.
Der er givet tilladelse til at opløse fonden og anvende midlerne bl.a. til færdiggørelse af renoveringen på Bjerget og til vej- og gårdspladsbelægning.
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ad 4. Behandling af indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget nogen forslag.

ad 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse
Kassereren gennemgik budgettet for 2015 - som det fremgår af side 8 og side 11 i
regnskabet. Der er budgetteret med uændret kontingent til næste år
Under øvrige tilskud er budgetteret med udlodning af egenkapitalen fra Zehngraff’s
fond, som modsvarer udgifterne under byggeprojekt Høje Sandbjerg. Vi har tre år
til, at opløse fonden, men ellers kan den blive sammenlagt med vores andre fonde.
Udgifterne er budgetteret nogenlunde uændret bortset fra skydeinspektionen, som
budgetteres med større omkostninger. Usikkert om der kan laves samme mængde
indtægter.
Administrationsomkostninger er lidt højere.
Budgettet viser et forventet overskud på kr. 25.000
Budgettet blev godkendt.

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,Der var ingen bemærkninger til kontingentet, som godkendtes.

ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11
Nuværende bestyrelse:
 Formand:
 Næstformand:
 Kasserer:
 Sekretær:
 Sandbjerginspektør:
 Skydeinspektør:
 Gymnastikinspektør:
 Feltsportsinspektør
 Inspektør for HJV-sektionen:

Genvalg af 3849 Aksel Munk Iversen.
Genvalg af 4276 Palle Skovhus Jensen.
Genvalg af 3448 Bo Scheibye.
Genvalg af 4290 Søren Østergaard
Genvalg af 3801 Birger Hoff.
Genvalg af 3745 Finn Scheibye.
Genvalg af 3098 Peter M. Lund.
Genvalg af 4206 Carsten Sveding.
Genvalg af 4241 Christian Bergqvist.

Alle i bestyrelsen er rede til genvalg.
De foreslåede valgtes med akklamation.
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ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24
Nuværende revisorer og suppleant:
 Sagkyndig revisor:
 Kritisk revisor:
 Suppleant:

4231 Mette Harder.
3793 Morten Hammer.
3512 Svend Mørup.

Alle er rede til genvalg.
De foreslåede valgtes med akklamation.

ad 9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om tilladelse til selv at udpege repræsentanter til div. Bestyrelser og repræsentantskaber m.m. hvori AS sektioner har et
tilknytningsforhold, som f.eks. SKAK-husets bestyrelse, skytteorganisationer og
Dansk Orienteringsforbund mf.


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
Johan Goth: Jeg mener, at man kunne overveje at indkøbe bedre borde og stole til
lejren, nu vi har brugt mange penge på alt muligt andet.
Mette Harder: Jeg er enig.
Birger Hoff: Vi har en Sandbjerg pokal som ikke bliver uddelt hvert år. Bo Scheibye
har ydet en ganske særlig indsats, derfor mener jeg, at han skal have denne pokal.
Bo Scheibye: Takkede for pokalen.
Bo Scheibye: Jeg glemte at redegøre for Restprojekter på Høje Sandbjerg, men der
er tale om officersmessen og depotrummene. Vi har derfor brugt penge fra Zehngraff´s fond til at isolere gulvet og etablere ny belægning m.m. i lejrgaden. Vi har
også brugt penge på at fjerne den gamle markørdækning på grunden.
Peter Kofoed: Net adgangen er dårlig i lejren.
Birger Hoff: Der er en god trådløs dækning, vi er gået tilbage til den dyre løsning fra
TDC igen. Han gav koden til Peter Koefoed.
Morten Hammer: Kommenterede også den ujævne WiFi dækning.
Morten Hammer: Hvorfor kunne oprensningen af søen ikke betales af Zehngraffs
fond midlerne?
Bo Scheibye: Det skyldes, at vi kun har søgt om midler til bygningerne og ikke til
oprensningen.
10

Mogens Løppenthien: Overrakte en gipsstatuette af- en AS-korysskytte
Formand.
Kay Søren Nielsen: Lovede at beskrive statuettens oprindelse til bladet.
D

irigente n erklærede herefter generalforsaml ingen afsluttet kl.
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Formanden takkede dirigenten for god Iedelse af forhandlingerne.
Derefter "Fanesang".

11

.

05.

til Høje

