AKADEMISK SKYTTEFORENING
Referat af generalforsamlingen
den 28. april 2016, kl. 19.30 på Høje Sandbjerg
Dagsorden jf. 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 AS.
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. 1/2016 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 2015 afdøde medlemmer:
3426
10
190
3818
4474
3311
4291

Kurt Hinnum
Jørgen Mundt
Åge Andersen
Peter Pajhede Nielsen
Morten Borch
Ove Popp Poulsen
Arne Jensen

1. januar
12. februar
4. april
9. september
September
20. september
20. november

og fortsatte med de i 2016 indtil nu afdøde:
4477

Peter Havsteen

Æret være deres minde.

5. januar

MEDLEMSSTATUS
Foreningens medlemsstatus pr. 31. december 2015:
Medlemmer i alt
278
(+ 12)
Nytilgang
41
Udmeldt
22
Ekskluderet
0
Afgået ved døden
7
fordelt således:
Aktive
242
(+ 16)
Passive
42
(- 3)
Livsvarige
4
(- 1)
Disse fordelte sig på sektionerne således (idet nogle er noteret med tilknytning til flere
sektioner):
Skydning:
199
(+ 19)
Gymnastik:
30
(- 2)
Feltsport:
40
(+ 5)
Hjemmeværn:
42
(- 1)
Sandbjerg
12
(+/- 0)
Uden sektionstilknytning:
20
(- 2)
I 7 af de sidste 8 år har foreningen haft en netto tilgang af medlemmer. Kun sidste år var
der et fald på et enkelt medlem. Det bør også bemærkes, at vi har haft en tilgang på 41 nye
medlemmer. Ganske vist melder nogle af de nye sig ud igen efter få måneder, men jeg synes, vores medlemssituation er tilfredsstillende.
FORENINGSARRANGEMENTER
Foreningen har i store træk opretholdt et aktivitetsniveau på linje med tidligere år. Der har i
2015 været afholdt flg. foreningsarrangementer:
 Nytårskur på Bjerget med ca. 60 deltagere
 Generalforsamling med spisning, 24 deltagere.
 AS - P7/SKIF i Sverige.
 Sct. Hans arrangement med spisning, ca. 40 deltagere.
SKYDESEKTIONEN
Sektionen deltog i 2015 i en række eksterne stævner med gode individuelle resultater:
Ved DGI Storkøbenhavns 15 m mesterskaber deltog AS med 13 pistolskytter og 5 riffelskytter og vandt tre guld-, en sølv- og tre bronzemedaljer:
Julie Ziersen og Jens Øelund opnåede guldmedaljer på pistol med tohåndsfatning for senior/veteraner.
Regin Gaarsmand opnåede en sølvmedalje fritstående på riffel.
På pistol med enhåndsfatning vandt Finn Scheibye guldmedalje og Alexander Khalileev
bronze i klasse 2. Alex Datcu vandt bronze i klasse 3. Troels Lenda opnåede en sølvmedalje
placering på luftpistol.
Ved DGI Storkøbenhavns 15 m turnering vandt pistolholdet konkurrencen på enhåndsfatning, og riffelholdet blev nr. to på riffel fritstående.
Hermed var holdene kvalificeret til at deltage i DM.
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Ved det efterfølgende DGI DM pistol på 15 m deltog fire pistolskytter fra AS, uden at vi var i
stand til at stille hold.
Ved DGI DM på 15 m riffel stillede vi med et hold på fire skytter. Peter C.S. Larsen blev
bedste skytte med 188 p. + 190 p. og opnåede en 4.-plads i klasse 2.
Foreningens skytter har i løbet af året deltaget i 10 terrænskydninger med gennemsnitligt 6
deltagere i hver skydning.
Ved DM i terrænskydning i Jægerspris vandt DGI Storkøbenhavn holdskydningen for veteranskytter, hvor tre af holdets fire deltagere var fra AS.
I DGI Storkøbenhavns udendørs mesterskaber deltog AS med 6 skytter på riffel, der skød
11 skydninger, og 5 på pistol der skød 8 skydninger.
Morten Hammer vandt guld på 200 m i veteranklassen. Finn Scheibye vandt guld i klasse 1.
På 300 m blev Morten Hammer nr. 2 i veteranklassen.
Finn Scheibye vandt standardpistol i klasse 2 og opnåede en tredjeplads på finpistol klasse
2.
AS-P7 blev afholdt på Revingehed. Baneriffel blev vundet af AS, mens geværterrænskydningen blev vundet af P7. Individuelt vandt Anders Petersson, P7, riffelskydningen og dermed Agnetes Hæderspris med Finn Scheibye på andenpladsen.
Alle pistol holdskydningerne blev vundet af AS. Individuelt vandt Alf Bohman, P7. til gengæld
alle skydningerne, mens Christoffer Jespersen tog sig af alle 2. pladserne.
Unimatchen mellem AS, Akademisk Skytterlag, Oslo (ASL) og Akademisk Skytteforening
Aarhus (ASA) blev afholdt på Københavns Skyttecenter og på Høje Sandbjerg.
Skydningen består af baneskydning på riffel og terrænskydning på pistol.
Der deltog 30 skytter hvoraf 25 gennemførte begge skydninger. AS vandt begge holdskydninger. Det skal dog retfærdigvis siges, at vi deltog med næsten dobbelt så mange skytter
som nordmændene og AS Århus, og det var de syv bedste resultater, der talte.
Individuelt besatte AS Aarhus de to første pladser på riffel, mens AS tog sig af de tre første
pladser på pistol. Sammenlagt blev den individuelle skydning vundet af Alex Datcu, AS med
Kåre Janussen fra AS Aarhus som runner up, kun et placeringspoint efter Alex.
Indendørs skydningen
Aktiviteten på 15 m banen i DGI-byen er fortsat høj. I løbet af 2015 blev der solgt over
50.000 stk. cal. 22 ammunition til en samlet pris på næsten 30.000 kr.
Vi holder introduktionskurser for nye skytter to gange om måneden. Kurserne er normalt velbesøgt med typisk 3-7 deltagere pr. gang. I alt deltog 94 nye interesserede i introduktionskursus i DGI-byen i 2015.
I 2015 er der indmeldt 40 medlemmer med skydning som primær aktivitetsinteresse. Desværre er der også mange, der melder sig ud, når de først finder ud af, hvad der kræves for at
blive en dygtig skytte.

3

Udendørs skydningen
I 2015 har interessen for at skyde med grovpistol på Københavns Skyttecenter fortsat ligget
på et højt niveau. Fem AS skytter havde ved udgangen af 2015 IPSC licens under Dansk
Sportsskytte Forbund.
25 m pistolskydning har i 2015 fortsat lidt under, at der ikke har været en dedikeret leder af
aktiviteten.
Fra og med maj 2016 har to yngre AS-skytter påtaget sig at stå for, at der afholdes 25 m pistolskydning på KSC hver anden torsdag aften.
På langdistance vandt Thomas Fjeldborg Foss pokalen (15 skud liggende på 300 m). Skydningerne om XXX-pokalen (3x5 skud på 200 m), Collet-pokalen (3x10 skud på 300 m) og
terrænskyttepokalerne blev vundet af Finn Scheibye, som også genvandt skyttekongeskydningen og medaljeskydning II (10 bedste resultater i 3x5 skud på 200 m). Schmiegelow pokalen (3x5 skud på 200 m med handicap tillæg) blev vundet af Svend Mørup. Poul Glesners
mindepokal (3 resultater på 200 m liggende og et resultat på 300 m liggende) blev vundet af
Morten Hammer.
Generelt
Skydesektionen arbejder fortsat for, at flere af de mange nye skytter kan fastholdes over en
længere årrække, herunder at nogle flere vil vise interesse for de udendørs discipliner på
Kalvebod.
I sin egenskab af formand for Københavns Skyttecenter har skydeinspektøren også i 2015
arbejdet intenst med at drive skyttecentret som forening, efter Københavns kommune ultimo
2011 trak sig fra driften.

FELTSPORTSSEKTIONEN
Sektionen har haft en fin sæson med følgende højdepunkter:
7.-8. april - Åbent klubmesterskab i O-biathlon
Birger Hoff og en række frivillige havde påtaget sig at stå for dette dobbelt arrangement på
Bjerget. Der var ca. 35 deltagere anført af det danske landshold. Konkurrencen blev gennemført med klassisk om lørdagen.
 HE - Nicolai Nielsen blev klubmester med Ulrik Nielsen som nr. 3 og Troels Christiansen som nr. 4
 H45 – Vinder Christian Saxe
 H55 – Jørgen Pedersen nr. 2
Flot arrangement og stor tak til Birger og hjælpere.
28.-30. april - DM Biathlon
Stævnet blev afviklet af Flyvestation Skrydstrup ved Vojens Skyttecenter og i klitterne på
Rømø med et begrænset antal AS deltagere.
 Danmarksmester i HE i både sprint og klassisk blev Nikolai Nielsen fra AS.
 Christian Saxe blev nr. 3 i klassisk for ÆOB og Jørgen Pedersen nr. 2 i sprint i ÆOB
9. maj - Klubmesterskab i orienteringsløb
Troels Christiansen havde lavet en spændende bane med gaflinger i et snævert område, og
det gav voldsom indledende aktivitet og stress. Christian Saxe kom først ud af skoven, og
forsvarede dermed sit klubmesterskab. Bagved fulgte en række tætte opgør om de sekundære placeringer.
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14. juni - P7-AS
Vi var atter i Sverige, hvor P7/SKIF stod for et fint arrangement og løftede opgaven uden
støtte fra regimentet udover lån af øvelses- og skydeterræn. Konkurrencerne blev afviklet på
Revingehed og punktorientering og O-løb ved smukke og varme Snogeholm.
AS holdet bestod af: Henrik Plenge Jensen, Jørgen Pedersen, Christian Saxe, Troels Christiansen, Jørgen Nielsen og Ulrik Nielsen suppleret af Nis Schmidt og Carsten Sveding som
holdledere. Desværre kunne P7 kun stille med 2 deltagere pga. royalt bryllup, så kompetent
støtte til P7 blev derfor leveret af Nis og Carsten.
På trods af denne overvældende forstærkning blev selve konkurrencen en ensidig forestilling. AS vandt alle discipliner med følgende disciplinvindere:
 Skydning:
Christian Saxe
 Punkt-orientering:
Troels Christiansen
 O-løb:
Troels Christiansen
 Høndgranatkast
Henrik Plenge
 Teknik pris:
Henrik Plenge
 Individuelt:
Henrik Plenge
 Hold:
Ikke overraskende AS
August – VM i biathlon
Her deltog Jørgen Pedersen, Christian Saxe samt Nicolai Nielsen og det med fine resultater.
 Jørgen Pedersen blev nr. 2 på klassisk distance for VET og
 Nicolai Nielsen som løb for landsholdet og vandt bronze på sprinten.
 Dertil et antal utaknemmelige 4. pladser.
4. september - DM feltsport
DM i feltsport blev igen i 2015 arrangeret af Skive Garnison med gennemførelse af konkurrencerne ved FSN Karup og ved øvelsesterrænet ved Finderup.
 I HE blev Christian Saxe, Kai Villadsen og Troels Christiansen henholdsvis nr. 4, 5 og
6 og blev nr. 2 i holdkonkurrencen.
 En undtagelse for de mere beskedne placeringer var Peter Werling som - for gud ved
hvilken gang - vandt, denne gang VET2 og
 Jørgen Pedersen blev nr. 2 i VET1.
 Sammen med Birger Hoff blev de nr. 2 i holdkonkurrencen for VET/ÆOB
Dansk Militært Idrætsforbund benyttede lejligheden til at overrække Birger Hoff guldmanchetknapper som en påskønnelse af Birgers utrættelige indsats indenfor orienteringsløb,
feltsport og orienterings biathlon.
Et lille og flot kuriosum: Kai Villadsen fejrede 40 års jubilæum og har deltaget i samtlige DM
Feltsport siden 1975. Imponerende præstation af Kai!
5. december - Bøftur
Aksel (Høje formand) var banelægger til årets bøftur. Efter flere års mystiske/umulige/ håbløse og nederdrægtige bøfture havde Aksel - som sidste års vinder - valgt at nu skulle der løbes rigtig o-løb! Dette på et ca. 25 år gammelt tilsværtet kort over Rude skov, hvor udklippede huller var større end selve kortet!
Der skal dog mere til at slå feltsportere ud og allermindst Nis Schmidt, som blev en sikker
vinder efter perfekt tidsdisponering. Dagen blev som altid afsluttet med frokost. øl, snaps og
recitativer.
Alt i alt et godt år og med det åbne klubmesterskab i Biathlon som højdepunkt

5

GYMNASTIKSEKTIONEN
I 2015 fortsatte motionsgymnastikken på Brønshøj Skole om tirsdagen og på Korsager Skole
i Husum om fredagen.
Vi har været ca. 20 aktive gymnaster med varierende mødefrekvens, og der har i gennemsnit
været ca. 10 deltagere om tirsdagen og lidt færre om fredagen. Gennem året var fremmødet
stigende, og den gode tendens er fortsat i foråret 2016.
Sommerafslutning medio maj 2015 blev holdt uden gymnastik grundet eksamensborde i salen, så vi mødtes på Høje Sandbjerg til smørrebrød og hyggeligt samvær.
Juleafslutningen blev efter gymnastikken for nu 3. år i træk rundet af hos familien Tholander,
som lagde hus til en hyggelig spisning af fru Annelises hjemmelavede gule ærter.
Vor lærer Leif har igen ydet en stor indsats for vor fysiske trivsel og for det sociale samvær.
Han blev ved vore afslutninger takket og betænkt med beskedne gaver.
Rudolf Krafts mindepokal (kammeratskabspokalen) inkl. sølvfad vandrede videre til Sonny
Due for det næste år. Sonny kvitterede med et fint indlæg i det følgende nummer af bladet.
Aage Bruun-pokalen forblev hos familien Tholander, idet pokalen hvert år tildeles den gymnast (og hans familie), der sørger for, at vi kan holde vor juleafslutning og spise gule ærter
hjemme eller ude.

HJEMMEVÆRNSSEKTIONEN
AS HJV sektion har vanen tro gennemført sin BØF-tur denne gang med ny kræfter i spidsen,
idet 4296 Rune Iversen tiltrådte som LXX Kjæft forrige år.
Derudover gennemførte HJV SEK, støttet af Inge og Jørgen Pangels Mindelegat, en yderst
succesfuld særforevisning af filmen ”9. april”. 3505 Kay Søren Nielsen leverede forud herfor
et oplæg, der gennemgik både den tyske opmarch og de danske forberedelser, forud for 9.
april 1940.
Endelig har AS HJV sektion bidraget med folk til HJV internationale øvelser. 4310 Michael
Saxbeck og 4241 Christian Bergqvist deltog, sammen med 15.000 andre NATO soldater i
øvelsen Cold Respons i Norge februar 2016.

SANDBJERGINSPEKTIONEN
Generelt: 2015 har været året, hvor den planlagte renovering af lejren færdiggjordes.
Lejren: Med støtte fra Zehngraff midler er nu også O-messe og depoter i bygning 1 blevet
isoleret. Tilkørselsveje er blevet forbedret ligesom lejrgaden er blevet stenbelagt.
Fredningssagen: I sommer afgjorde Natur- og Miljøankenævnet den længe verserende fredningssag. Vi fik medhold i, at offentligheden ikke uden tilladelse kunne komme på grunden
og i, at den krævede sti fra Toppen til Rude Skov skulle føres hovedsageligt nord for diget,
kun med det østligste stykke over øvelsesområdet. At det skulle være en trampesti, og at der
hverken måtte rides eller cykles på den, samt at vi måtte lukke stien 15 dage om året til
skydning og lignende. Alt i alt en afgørelse, vi som forening kan være tilfreds med. Den endelige iværksættelse blev dog udskudt indtil kommunen havde afklaret visse detaljer. Men
det er forbavsende nok ikke sket, og fredningen er derfor - os bekendt - endnu ikke iværksat.
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Vi kan glæde os over, at med en lejr i stadig bedre stand, er der kommet flere aktiviteter heroppe, dels fra medlemmer og dels via udlejning. At monitere og støtte disse aktiviteter, vedligeholde øvelsesområdet og gennemføre byggeprojektets afledte forbedringer, har været
Sandbjerginspektionens hovedopgave det forløbne år.
GENERELT
Min beretning har indtil nu primært omhandlet aktiviteter i AS sektioner 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 først og fremmest på det store arbejde med at holde og drive
lejren, men også på bestyrelsens arbejde, udgivelse af AS-bladet, samt støtte til behandling
af løbende sager.
Vores medlem Ove Popp Poulsen døde den 20. september 2015. I oktober fik foreningen
meddelelse om, at hele Popp’s formue skulle indgå i en Fond, der skal understøtte Akademisk Skytteforenings formål. AS har derfor fået udpeget en bobestyrer, som har taget hånd
om oprettelsen af Fond, fritagelse for boafgift, salg af hus samt overdragelse af Fonden til
administration hos Danske Forvaltning. AS forventer at sagsbehandlingen er færdig i løbet af
forsommeren 2016. Ifølge Popps testamente skal afkastet fra Fonden anvendes af Skydeinspektionen, understøtte UNI-matchen samt gå til vedligehold og nyanlæg på Høje Sandbjerg.
Vi forventer, at fondens kapital bliver på ca. 5 mio. kr.
For det igangværende år, 2016 vil jeg kort nævne, at årets hovedbegivenhed naturligvis er
festligholdelse af lejrens 100 års jubilæum den 13. maj. Jeg synes, vi har planlagt en flot reception om eftermiddagen og lagt op til en hyggelig medlemsfest med familie om aftenen.
Jeg håber, I alle deltager.
Generelt vil jeg sige for 2016, at året - i modsætning til mange foregående år - for nærværende ikke er præget af udestående problemer med myndighederne omkring Høje Sandbjerg, når vi ser bort fra fredningssagen, der for nærværende ligger lidt i dvale.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der i årets løb på den ene eller anden måde, har bidraget til driften af vores forening.
Efter min opfattelse er foreningen i rigtig god gænge. Vi har en kontinuerlig medlemstilgang,
vi har udsigt til en særdeles god økonomi, vi opnår til stadighed flotte sportslige resultater, og
endelig har foreningen et helt unikt klubhus, nemlig Bjerget, som aldrig har fremstået flottere,
end det gør i dag.
Dette afslutter min beretning.
Spørgsmål / svar:
 Birger Worm: Hvordan er det med fredningen og kendelsen, er den ikke endelig?
 Birger Hoff: Fristerne er overholdt, men det var en midlertidig kendelse fra fredningsnævnet, da kommunen skulle afklare nogle spørgsmål vedr. golfbanen m.m.. Men vi
venter spændt.
Der var ikke flere spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning, som herefter blev
godkendt med akklamation.
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ad 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren udleverede og gennemgik regnskaberne og originalregnskaber med underskrifter blev forevist dirigenten.
Akademisk Skytteforening
Hovedtrækkene i regnskabet fremgår af ledelsens årsberetning side 6 i regnskabet.
Indtægter:
 Kontingenter aktive er stigende p.gr.af flere medlemmer. Introkontingent, som opkræves af nye skydere, når de første gang kommer på skydebanen, udgør ca. kr. 10.000.
Dette dækker introduktion og kontingent det første par måneder.
 Øvrige tilskud - kr. 399.000 - skyldes væsentligst bidrag fra Zehngraff til byggeprojekt
Høje Sandbjerg.
Udgifter / aktiviteter:
 Skydeinspektionen er tilbage på tidligere års omkostning.
 HJV er noteret negativt p.gr.af at bidrag fra jubilarer til Bøfturen overgik udgifterne.
 Sandbjerg regnskabet viser for første gang nogensinde et reelt overskud, som skyldes pæn udlejning samt gode indtægter fra brændesalg. Normalt et underskud på ca.
kr. 40.000. Se note 3 vedr. udlejningsaktiviteter.
 Byggeprojekt omfatter renovering af den sidste del af Bygning 1 samt ny belægning
på lejrgade.
 Administration er uændret i forhold til sidste år.
Resultat:
 Overskud på kr. 100.252 - dette er primært Høje Sandbjergs fortjeneste.
Balancen ingen kommentarer
Der var ingen bemærkninger til AS-regnskabet, som blev godkendt med akklamation.
De Akademiske Skyttefonde
Regnskabet er som tidligere år.
 Der er udloddet kr. 8.700 til AS
 Vi har nogle gode obligationer, som giver et stabilt afkast.
Bemærkning / svar:
 Svend Mørup: Kan man ikke lave en fortegnelse over de sammenslåede fonde, med
navne på giverne ?
 Kassereren: Det fremgik af det oprindelige regnskab - men det kan vi godt gøre.
Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen Margrethe Zehngraffs Idrætsfond for Danske
Studenter




Indtægterne har været lavere p.gr.af udlodning af kapitalen, og der er derfor kun udloddet kr. 11.800 til AS
Der er disponeret en udlodning af egenkapitalen på kr. 309.499
Pengene er bl.a. bruget på akustiske plader i loftet i dette lokale.

ad 4. Behandling af indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag.
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ad 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse
Der er budgetteret med uændret kontingent til næste år
Under øvrige tilskud er budgetteret med udlodning af resten af egenkapitalen fra Zehngraffs
fond, som modsvarer udgifterne under byggeprojekt Høje Sandbjerg.
Derudover er der budgetteret med en forventet udlodning fra Popp’s Fond på kr. 150.000.
Disse er ”forbrugt” i henhold til fundatsen med kr. 100.000 i skydeinspektionen og kr. 50.000
på Høje Sandbjerg.
Udgifterne er ellers budgetteret nogenlunde uændret bortset fra kr. 60.000, som under stævner m.v. er afsat til Høje Sandbjergs 100 års Jubilæum samt til AS-P7 stævnet.
Administrationsomkostning er budgetteret lidt højere end tidligfere.
Budgettet viser et forventet overskud på kr. 30.000. Efter budgettet er udarbejdet har Osektionen bedt om bevilling til yderligere to biathlon geværer. Dette er bevilget og overskuddet vil derfor være tæt på 0 kr.
Der var ingen bemærkninger til budgettet, som blev godkendt.

ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til uændret kontingent:






Aktive indtil 25 år
Aktive fra 26 år til 66 år
Aktive over 66 år
Passive

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

Der var ingen bemærkninger til kontingentet, som godkendtes.
ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11
Bestyrelsen foreslår genvalg a:










Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Sandbjerginspektør:
Skydeinspektør:
Gymnastikinspektør:
Feltsportsinspektør

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

og nyvalg af



Inspektør for HJV-sektionen

4244 Martin Larsen

Christian Bergqvist genopstiller ikke, men forslår Martin Larsen som ny inspektør for
HJV-sektionen - de øvrige i bestyrelsen er rede til genvalg.
De foreslåede valgtes med akklamation.
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ad

L Valg af 2 revisorer og { revisorsuppleant, if. § 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

Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde foreslås genvalg af 4185 Steen Vestergaard
Andersen
Bestyrelsens anmodning blev imødekommet og den foreslåede valgtes med akklamation.

ad t0: Eventuelt
Jakob Taarnskov: Jeg efterspørger lidt bedre information til nye medlemmer.
Palle Skovhus: lnformationen findes på vores hjemmeside.
Martin Larsen: Man kunne måske godt give en bedre introduktion til nye medlemmer,
da AS let kan virke lidt indspist.
Høje Formand: Man kunne godt få udpeget et fø|, som i en periode følger et nyt medlem.

.
.
o

Birger Hoff: Jeg vil gerne følge op på jubilæet og opfordre alle til at deltage, så vi er mange
AS'er, særligt når der skal synges.
Erling Heidler: Jeg vil også opfordre jer til at deltage om aftenen, så husk tilmelding.
Birger Worm: Hvad gør I med parkering?
Erling Heidler: Det har vi styr på, der er plads nok på marken.

.
.
.

Jakob Taarnskov: Har vi en funktionel hjemmeværns sektion ?

.

Høje Formand: Det er en lang forklaring - det svare vores nye hjemmeværns
inspektør Martin Larsen på efier generalforsamlingen.

Betina Lynnerup: M har en repræsentant i Friluftsrådet i den rideklub, jeg er medlem af. Er
det noget, AS skal arbejde på?
Birger Hoff: Jeg forstår, at det er hovedorganisationerne, der er repræsenteret
i Friluftsrådet og ikke de enkelte foreninger.

o

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen afsluttet kl. 20. 35,
Formanden takkede Christian Bergqvist for hans indsats i bestyrelsen.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af mødet.
Derefter "Fanesang".
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