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Medlemsblad for

Akademisk
Skytteforening
Kom til

Sankt Hans aften
på Høje Sandbjerg
i godt selskab med andre AS‘ere med familie og
venner - som I er velkomne til at invitere med.

I år er den 23. juni
en lørdag.
Vi ses kl. 19.00
Tur til Toppen
God middag
Hyggeligt samvær
Bål & båltale
Midsommervise
Afslutning ca. kl. 22.00
Af hensyn til mængden af mad
må formandinden have jeres

TILMELDING
senest

den 19. juni

på tlf.:
e-mail:

4817 0017 eller
heidler@fasttvnet.dk

Prisen er uforandret kr. 60,- / børn kr. 30,+ fluider til Bjergets rimelige priser.
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Foreningen

<
825
960
4215
1925

Runde fødselsdage 2007
Afdøde 2007

Peter Herman Wodschow
Peter Ilsøe
Børge Molested
Ib Thranow

13.
9.
16.
20.

Æret være deres minde !

januar
marts
marts
marts

1.
30.
5.
13.
19.
27.
4.
29.
3.
9.

juni
juni
juli
juli
juli
juli
aug.
aug.
sep.
sep.

2966
4007
3234
3811
4130
504
3084
4207
4159
4111

Mogens Løppenthien
Torkil Ottesen Hansen
Bent Tholander
Peter Bjørn Jensen
Flemming Hey
Albert Gehrke
Jørgen Kuntze Christens.
Mikkel Lomholt Scheel
Christian Bork Øelund
Christoffer F. Jespersen

75
40
70
65
70
90
70
30
25
35

år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

Arrangementer 2007 - samlet oversigt
2. januar
19.00 Skydning
Sæsonstart
DGI-byen
2. januar
17.00 Gymnastik
Sæsonstart
Hellig Kors Skole
7. februar
19.30 Feltsport
Årsmøde
Hos 1. feltsportsinspektør
11. februar
14.00 Forening/Hjemmeværn Kranseophængning
Christiansborg
24. marts
13.00 Skydning
Sæsonstart
Kalvebod / SKAK-huset
31. marts
09.00 Sandbjerg
Rydningsweekend
Bjerget
1. april
10.00 Sandbjerg
Rydningsweekend
Bjerget
21. april
18.00 Skydning
Præmiefest
Bjerget
22. april
Skydning
Pistol terræn
Bjerget
25. april
18.30 Forening
Forloren skildpadde Bjerget
25. april
20.00 Forening
Generalforsamling
Bjerget
12. maj
10.00 Feltsport
Klubmest. O-løb
Bjerget
15. maj
17.00 Gymnastik
Sæsonafslutning
Hellig Kors Skole / Bjerget
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.-17. juni
Forening/Skydn./Feltsp. AS-P7
København
23. juni
19.00 Forening
Sct. Hans aften
Bjerget
–
–
Forening
AS-skovtur
Gennemføres ikke i 2007
18. august ? ??
Feltsport
AS-ROK ??
??
4. september 17.00 Gymnastik
Sæsonstart
Hellig Kors Skole
8. september ??
Feltsport
Klubmest. O-biathlon Bjerget
29.-30. sept.
Skydning
Universitetsmatch
Ulfsborg (AS Århus arr.)
6. oktober
09.00 Sandbjerg
Rydningsweekend
Bjerget
7. oktober
10.00 Sandbjerg
Rydningsweekend
Bjerget
??. oktober
19.00 Skydning
Årsmøde
DGI-byen
??. oktober
??
Skydning
Sæsonafslutning
Kalvebod / SKAK-huset
1. december 10.00 Feltsport
Bøftur
Bjerget
2. december 09.00 Hjemmeværn
Bøftur
Bjerget
??. december ??
Forening
Vinterstue ??
Bjerget
??. december 17.00 Gymnastik
Sæsonafslutning
Hellig Kors Skole / ??
??. december 19.00 Skydning
Sæsonafslutning
DGI-byen

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen

HUSK: Invitationer mv. kan også ses på www.as-kbh.dk
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Hjemmeværnssektionen
Vi må jo indrømme, at oprettelsen af sektionen nærmest var
påtvunget os - i hvert fald var ophøret af tidligere ordning og
samarbejde påtvunget af omverdenen og omstruktureringen i
Hjemmeværnet.
Vi har således ikke længere direkte tilknytning til en organisatorisk
del af Forsvaret, men vi må jo følge med tiden og udviklingen, og
måske er det ikke helt så galt endda.
Vi kan håbe, at det vil lykkes for hjemmeværnssektionen at skabe
sådanne rammer og aktiviteter, som vil være attraktive for vore
nuværende og forhåbentligt også kommende nye medlemmer.
Jeg byder sektionen velkommen i AS og ønsker den alt godt.

„Forloren skildpadde“ eller „Gule ærter“ ?
Store spørgsmål kræver debat, og drøftelsen ved middagen forud
for generalforsamlingen var da også livlig. 27 medlemmer spiste
simpelt hen alt indkøbt „forloren skildpadde“. Tidligere år levnes
der en del af de „gule ærter“. Skal dette mon opfattes, som en
tilkendegivelse af, at vi skal fortsætte med forloren skildpadde ?
Erling Heidler

Aktiviteterne
Vi fokuserer meget på vore særlige fælles foreningsarrangementer, og det skal vi naturligvis også, da de er
med til at holde sammen på foreningen som en helhed.
Men når det kommer til stykket, er det dagligdagen, som
bør være drivkraften. Der er derfor god grund til at „slå lidt
på tromme“ for de daglige aktiviteter.
Skydning på Kalvebod
Pistol & revolver
lørdag kl. 10-12
Gevær
lørdag kl. 13-15
Skydning i DGI-byen
Pistol, revolver og gevær

Sæson:
Marts - oktober

tirsdag kl. 19-22

Terrænskydning
3-4 weekends på Bjerget
Div. stævner (se skydeprogrammet)
Gymnastik på Hellig Kors Skole
Tirsdag og fredag
kl. 17 - 18.15
Sæson:Hele året (dog med sommer og julepauser)
Orienteringsløb og feltsport
Feltsportskursus
tirsdage - start mellem kl. 16-18
Sæson marts-oktober
Sommer- og
Programmer kan fås hos
vinterkarusselløb
feltsportssektionen
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+ Brænde fra Bjerget

Til salg

1911
AS 1861-1911
Udsolgt

(se annoncer herom i bladene)

1916
ASK 1866-1916
kr. 100,-

1966
ASK 1866-1966
kr. 10,-

1981
AS 1946-81
kr. 50,-

Blazermærke (kun få tilbage)
(50% størrelse)
kr. 150,-

1926
AS & K 1911-26
kr. 100,-

Sangbøger
Spiralryg
kr. 50,(alle bøger: 15% størrelse)

Stofmærke
(50% størrelse)
kr. 10,-

Sæt: Historiebøger (- 1911)
kr. 350,Sæt: Hist.bøger + Sandbjerglejren kr. 500,-

Køb hos

1936
AS & K 1926-36
kr. 75,-

Formanden
Sandbjerginspektøren

1946
AS & K 1936-46
kr. 75,-

2002
Sandbjerglejren(fotobogen)
kr. 180,-

Nål
(100% størrelse)
kr. 50,Slips (grønt / bordeaux)
Polyester
Silke
Købes direkte på www.bensonandclegg.com
Slips nr. 135: Sherwood Foresters

( 4817 0017 / formand@as-kbh.dk ) eller
( 4588 2044 / sandbjerg@as-kbh.dk )
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ad 2. Formanden aflægger beretning

Foreningen

Generalforsamlingen
den 25. april 2007, kl. 20.00
på Høje Sandbjerg
Dagsorden:
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. § 24
9. Valg af repræsentanter til StorKøbenhavns
Skytteforeninger
10. Eventuelt.

Formanden indledte med at bede forsamlingen
mindes de i 2006 afdøde medlemmer:
1997 Finn Carøe
-. februar
4066 Preben Vilhelmsen
25. maj
37 Jørgen Otto Madsen
8. juni
11 Karen Nielsen
-. juli
652 Erik Wolfhechel Jensen
13. oktober
2121 Mogens Casting
-. nov.
4066 Alfred Toft
25. dec.
samt de medlemmer, som var afgået ved døden i
foråret 2007:
825 Peter Herman Wodschow 13. januar
960 Peter Ilsøe
9. marts
4215 Børge Molested
16. marts
1925 Ib Thranow
20. marts
(fortsættes på side 21)

ad 1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Mogens Løppenthien valgt til
dirigent, hvilket blev vedtaget med akklamation.
Dirigenten fastslog generalforsamlingens
lovlighed jf. vedtægterne.
Indkaldelsen var udsendt i bladets nr. 1, afleveret
til postvæsenet den 12. marts.
Dirigenten har ordet
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Høje Sandbjerg
Seneste om Barak 5
Murer og tømrer blev i alt væsentligt færdige med
de aftalte ydelser ultimo marts. Den ødelagte vej
ind til lejren blev udbedret med 16m³ stabilt grus,
men mere skal tilføres senere. Sandbjerginspektionen havde forinden påbegyndt elmontage
med opsætning af en ny gruppetavle. Den blev
tilsluttet med hjælp fra DONG (NESA) som
underentreprenør den 2. april, og samme dag blev
vejbelysningen flyttet over derpå. I skrivende
stund er elarbejdet stort set færdiggjort.
Efter oprydning i omgivelserne har Arne lagt fliser
ved begge indgange og bygget en lille trappe ved
østgavlen.
Det udvendige malerarbejde er godt igang, men
vi må nok leje et stillads for at kunne gøre det
færdigt på gavlene. Indvendig har vi kun nået at
lakere den fine ny trappe og gulvet i soverummet
på loftet.
Vi er kun få om arbejdet, så det tager sin tid.
Lige nu er den kritiske vej at få malet gulvet i
værkstedet og væggene i ovnnichen i

folkerummet, så de allerede leverede ovne kan
tilsluttes, (og så forresten alle de andre vægge
også).
Vi satser på at kunne færdigmelde huset pr 31.
maj, omend med nogle mindre væsentlige mangler.
Vor leverandør af maling Helmer Bonde på
Jernbanepladsen i Lyngby, var så venlig gennem
længere tid at give stor rabat, men senest har han
også holdt ophørsudsalg, med yderligere rabat.
Der er derfor købt maling til det meste af det
resterende arbejde.
Vi har et mindre problem, idet vor VVS-mester
på grund af sygdom er holdt op, så der skal findes
en ny pålidelig mester, der kan udføre de to
tappesteder i trapperum og værksted.
Generelt har økonomien det godt, men det er for
tidligt at juble, idet der endnu er nogle uafklarede
poster i form af ekstrarbejder. Meget tyder dog på
, at vi kan holde os under det estimat, der blev lagt
engang i efteråret 2006: 1,2 mill kr. Povl Beenfeldts
overslag fra foråret 2003 lød på 1,12 mill. kr., dvs.
7% afvigelse på 4 år.
Når bygningen er teknisk færdig, udestår der et
større arbejde med overflytning fra Barak 1, idet
der jo skal etableres ophængning af værktøj mv.
Selve pladsdisponeringen er i sig selv en
kæmpeopgave, som vil tage tid.

4. april: håndværkerne har forladt pladsen. Resten er overladt til Sandbjerginspektionen
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Ny trappe op til „Haven“

Indretning af „Haven“

Beskæring kræver en sikker hånd

Det nu indrammede grønne område syd for Barak
2 og 3 er længe kaldt „Haven“. I vinterens løb blev
forskellige røranlæg ændret dér. Med støtte fra
tømmerhandler Johannes Fogs fond er indkøbt 5
solide bord-bænkesæt til opstilling i Haven, men
forudsætningen for en afslutning af arbejdet er,
at vi får gravet ud til et flisebelagt areal. Fliserne
har vi fået som brugte, men der ligger en del
arbejde i at flytte jord og tilføre sand. Håbet er, at
vi når det inden AS-P7.

De nye møbler „prøvespises“ af Popp og Arne

Birger Hoff graver ud til fliser

Prof hjælp til komprimering af sand

HUSK

Sct. Hans aften
På en lørdag må der være mulighed for, at mange kan
komme og præsemtere AS og Bjerget til familie og venner.

(se side 3)
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Forårs rydningsweekend
I dagene 31. marts og 1. april gik en en mindre
skare praktiske folk i lag med at rydde den sidste
del af hjørnet mod sydvest op til „Villa
Christensen“, som Bethlehem nu kaldes. Der blev
også kræfter til yderligere oprydning ved Toplågen
efter noget tidligere i foråret udført fældearbejde.
Begge steder er der nu (efter supplerende
arbejde i dagene efter) „ren bund“. Det er
betydningsfuldt for at vise foreningens vilje til at
holde ryddeligt, især overfor famlien Christensen,
der endnu i skrivende stund ikke er flyttet endeligt
ind. Vi har gjort opmærksom på forslaget om at
foretage mageskifte af det ryddede areal med et
tilsvarende nærmest vore bygninger. Sagen må
dog forventes at kunne trække ud.

Så fint er der blevet i vort sydvesthjørne
Torkild Glaven m. fl. har endda også fjernet
den sidste stamme og ydelgere hyld

Glade ansigter efter
lørdagens indsats:
Arne, Torkild, Franck,
Popp og Neble (Pia foto)

Alexander og Arne foretog
også den sidste opryding
efter fældningen ved Toplågen
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Det havde intet formål at skynde sig ydeligere. Bålet i springgraven på Gymnastikpladsen
brændte alt så hurtigt som muligt – og så var det lige før frokost omsøndagen: Raluka, Alec,
Popp, Pia (begge næsten skjult bag en gammel stamme som“nogen“ senere væltede), Mogens,
Alexander og Arne.
Kvaset fra Toplågen blev brændt på GymnaNy kikkert på Toppen
stikpladsen for at tage hensyn til naboens
stråtage.
Som en af de sidste gerninger i Københavns Amt
blev der bevilget penge til Søllerød Kommune (nu
Genindretning af Barak 1
Rudersdal) til indkøb af en erstatning for den i
sommeren 2006 stjålne kikkert.
Det er planen, når vi kan fraflytte depotområdet i
Kikkerten er nu genanskaffet og den blev opstillet
Barak 1 (med officersmessen), at genindrette
ved en mindre cermoni den 15. maj under
bygningens østlige del som en ny messe (Doverværelse af lokalpressen og udvalgsformand
messen) og med to mindre depoter (øl- og
Vibeke Peschardt fra Teknisk udvalg. Kikkerten
servicedepot) ved indgangen.
skulle nu være sikret væsentlig bedre med et
Der skal investeres i en ny ovn og isolering af
kraftigt jernrør, der omslutter alle tilgængelige
skorstenen og i nye vægge og døre i den østlige
skruer.
del. Foreløbig har vi fået afslag fra én fond, men
en anden er søgt. Ovnen er indkøbt, da vi fik et
godt tilbud, men resten må vente til økonomien er
afklaret. I den ny messe er det planen at opstille et
elektronisk TECHNICS orgel, som en nabo har
været så venlig at donere. Placeringen vil gøre, at
vi uden at genere omgivelserne vil kunne afholde
„sangøvelser“ i D-messen. Nærmere følger, når
vi kender resultatet af vor ansøgning.
For vore teambuildingkunder vil den ekstra
messe betyde afhjælpning af behovet for et ekstra
Den politisk ansvarlige med den
grupperum.
nye kikkert ved opstillingen
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Kælderdæksel ødelagt
Et selskab af vore kunder var mindre forsigtige, da de gik hen
over Ole Schmidts gamle dæksel over kælderen fra 1926. Arne
og Popp måtte fabrikere et nyt af forhåndenværende materialer.

Adgangsvejen repareret
Vinterens våde vejr havde i forbindelse med den tunge trafik til
byggeriet af B5 gjort adgangsvejen til en pløret affære. En
foreløbig reparation (som længe havde været påkrævet) måtte
gennemføres i foråret, men skal fortsættes når vi kan forsvare
at bruge pengene derpå.

Gymnastik

Traditionen tro - i
nogle år i hvert fald afholdt gymnasterne
den 15. maj deres
forårsafslutning på
Bjerget.
På billedet ses de
fleste af deltagerne,
idet dog 3 havde
forvildet sig ud på
egen hånd for at
besigtige området.

HUSK

Sct. Hans aften
På en lørdag må der være mulighed for, at mange
kan komme og nyde formandindens middag.

(se side 3)
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Skydning
Årets Præmiefest
21. april 2007
Lørdag den 21. april var dagen for AS-præmiefest,
hvor folk samledes på Bjerget for at hylde sidste
års vindere. Man startede med turen til Toppen,
mens fortroppern klarede de sidste problemer.

Er den hvid eller blå ?

Bettina gør stegen klar - - -

- - - og forklarer slagets gang,
meny‘ens sammensætning og
farvernes betydning for
opgavefordelingen.

Samme fortrop havde lagt en lille overraskelse
under hver tallerken.
Efter turen til Toppen samlede vi os omkring
bordet i mandskabsmæssen for at have nogle
hyggelige timer, men først blev vi præsenteret for
overraskelsen. Under hver tallerken lå en farvet
seddel, som bestemte hvilken pratisk opgave man
havde den aften - madhold, afrydning, opvask,
mv. Alle accepterede med et smil den sure pligt,
specielt da vi hørte Betina beskrive menuen - skabt
af Betina Lynnerup med hjælp fra „Kokken og
Jomfruen“ - som var:
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Forret:
Marineret sild og karry sild.
Hovedret:
Tre slags kød, oksefilet, marineret svinekød og
kalvekuvette, dertil bagte kartofler, stuvede
karofler, kold kartoffelsalat m/ karry og ananas,
tomatsalat m/ pinjakerner og flytes med smør.
Dessert:
Hjemmelavet jordbærkage.
Dertil var der danskvand, sodavand og dåseøl.

Derefter kastede vi os over ølsangen; under
silden fik vi de to første vers af snapsen, og her
mente 1. skytteinspektør, at vi skulle have „en munk
och en landsknegt“, men det var ikke så nemt at få
en til at fremsige den; faktisk blev den ikke
fremsagt, men oplæst, NOVA.
Bortset fra denne episode forløb middagen godt,
og alle gik i gang med deres pålagte hverv.
Men så kom den næste NOVA, i steden for at
samles i undermessen for at nyde kaffen og
cognac‘en, blev det besluttet at flytte nævnte kaffe
ind i mandskabsmessen og tage den sammen med
premieuddelingen.
Vanen tro kom Finn med skærfet, og han gik
også med det igen i år, men dog uden ny rekord.
Første gang Finn gik med skærfet var i 1976, og
han har stort set ikke sluppet det siden. Det var
samtidig rart at høre, at 6 skytter havde gennemført
medaljeskydning 1. og der havde været 10 skytter
på banen samme dag. De øvrige resultater frengår
af listen på side ??
3813 Lund

Finn modtager endnu en gang skærfet.

Der var masser
af god mad.

Opvaskeholdet i gang.
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Vedtægter for Akademisk Skytteforening (AS)
(Udgave 2007)

Navn og formål
§1
stk. 1: Akademisk Skytteforening er en national
og upolitisk forening stiftet 4. april 1861.
stk. 2: Dens formål er at styrke og udvikle den
akademiske ungdoms vilje og evne til at forsvare
fædrelandet og at give den mulighed for en sund
fysisk aktivitet.

stk. 2: Endvidere kan – jf. § 4, stk. 3 – som aktive
medlemmer optages personel fra Hjemmeværnskompagni Kastellet, som indtræder i medlemsfællesskab med Kongens Livjæger Korps Skydeselskab.
stk. 3: Bestyrelsen kan efter skriftlig motiveret
indstilling beslutte ekstraordinært at optage
medlemmer, der ikke fuldt ud opfylder betingelserne
i stk. 1.

§5
Som passive medlemmer kan bestyrelsen optage
enhver, som ønsker det. Disse kan overvære
medlemsmøder og aktiviteter. De har ikke stemmeret
på generalforsamlinger.

§2
stk. 1: Foreningens formål søges opnået ved
aktiviteter i skydning, gymnastik, feltsport og
anden idræt, ved afholdelse af møder, kurser,
studiekredse m. v. samt ved tilknytning til
forsvarets enheder.
stk. 2: Aktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med de retningslinier, der er givet af
de hovedorganisationer, til hvilke Akademisk
Skytteforening måtte være knyttet.

§6
Som æresmedlemmer med rettigheder som aktive
medlemmer kan udnævnes personer, som i særlig
grad har gjort sig fortjent hertil, når en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen
godkender dette.

§7
Der kan oprettes lokalafdelinger. De nærmere
betingelser herfor aftales med bestyrelsen.

§3
stk. 1: Foreningen er som medlem af DDS
Storkøbenhavn medlem af De Danske Skytteforeninger og hermed associeret Danske
Gymnastik- & Idrætsforeninger.
stk. 2: Skydesektionen er som medlem af
Københavns Skytte Forbund medlem af Dansk
Skytte Union, gymnastik- og feltsportssektionerne
er medlemmer af Danmarks Gymnastik Forbund
og Dansk Orienterings Forbund. Sektionerne er
hermed associeret Danmarks Idræts Forbund.
stk. 3: Foreningens hjemsted er Københavns
Kommune.

Medlemmerne
§4
stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages
personer, der har dansk indfødsret og er
adgangsberettigede til et dansk universitet eller til
en længerevarende akademisk uddannelse.

§8
stk. 1: Kontingentet for de forskellige medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen til
ikrafttræden fra næstfølgende kontingentopkrævning.
stk. 2: Bestyrelsen kan i trangstilfælde meddele
frihed for eller nedsættelse af kontingentet.
stk. 3: Æresmedlemmer er kontingentfri.

§9
stk. 1: Et medlem, der ikke overholder foreningens
regler, kan af inspektøren eller aktivitetslederen
bortvises og udelukkes fra deltagelse i alle
aktiviteter for en periode. I grelle eller gentagne
tilfælde indstiller inspektøren sagen til bestyrelsen,
som kan ekskludere medlemmet. Den, der
ekskluderes, kan kun genoptages som medlem med
bestyrelsens godkendelse.
stk. 2: Et medlem i kontingentrestance ud over et
år, kan af bestyrelsen ekskluderes. Den, der slettes
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på gæld alene, må for igen at blive medlem betale
sin gæld.
stk. 3: Ingen, der er dømt efter straffeloven, kan
være medlem af foreningen, så længe afsoningen
af dommen strafferetsligt ikke er ophørt. En
eventuel genoptagelse af medlemskabet skal
afgøres af bestyrelsen.

§ 13

§ 10

§ 14

Ved udtrædelse skal effekter tilhørende
foreningen tilbageleveres i godkendt stand og al
gæld betales.

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til
at give orientering til politiet eller om fornødent at
tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der
efter bestyrelsens skøn ikke længere bør være
indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

Bestyrelsen
§ 11
stk. 1: Generalforsamlingen vælger blandt de
aktive medlemmer (jf. § 4) en bestyrelse som
følger:
- en formand
- en næstformand
- en kasserer
- en sekretær
- en Sandbjerginspektør
- en skydeinspektør
- en gymnastikinspektør
- en feltsportsinspektør
- en inspektør for hjemmeværnssektionen
stk. 2: På generalforsamlingen vælges én eller
to stedfortrædere for:
- Sandbjerginspektøren
- skydeinspektøren
- gymnastikinspektøren
- feltsportsinspektøren
- inspektøren for hjemmeværnssektionen
stk. 3: Stedfortræderne indgår i sektionernes
ledelser (jf. § 19) og er hermed formelt bestyrelsesmedlemmer.
stk. 4: Valg gælder for et år ad gangen. Genvalg
kan finde sted.
stk. 5: Et bestyrelsesmedlem kan ikke bestride
to valgte poster.

§ 12
stk. 1: I tilfælde af permanent afgang supplerer
bestyrelsen sig indtil næste generalforsamling.
stk. 2: Hvis en af inspektørerne er forhindret,
deltager en af stedfortræderne i bestyrelsens
møder.

stk. 1: Bestyrelsen leder foreningens virksomhed under ansvar over for generalforsamlingen.
stk. 2: Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at
formanden eller næstformanden er til stede, og at
fem medlemmer – eller deres stedfortrædere –
stemmer for.

§ 15
stk. 1: Formanden indkalder til bestyrelsesmøder
og leder forhandlingerne.
stk. 2: Formanden skal indkalde til møde, når
mindst tre af bestyrelsens medlemmer ønsker det.
stk. 3: Formanden tegner foreningen, i økonomiske anliggender dog sammen med kassereren.
stk. 4: I formandens fravær træder næstformanden i stedet.
stk. 5: Der føres referat af bestyrelsesmøderne.

§ 16
stk. 1: Kassereren opkræver og modtager
kontingentindtægter og andre fælles indtægter,
afholder heraf foreningens fælles udgifter og
udbetaler acontobeløb til sektionskassererne.
stk. 2: Kassereren drager omsorg for, at
foreningens midler anbringes og opbevares på
betryggende måde.
stk. 3: Kassereren drager omsorg for foreningens forsikringsforhold.
stk. 4: Kassereren udarbejder, efter at have
modtaget sektionernes regnskaber, foreningens
regnskab, som forelægges bestyrelsen til
godkendelse.
stk. 5: Kassereren udarbejder, efter at have
indhentet de fornødne oplysninger hos inspektørerne, forslag til budget.

§ 17
Sekretæren er til rådighed for formanden i dennes
foreningsmæssige arbejde.

§ 18
stk. 1: Foreningens kontor kan ledes af en
forretningsfører, der ansættes af formanden.
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stk. 2: Forretningsføreren kan deltage i bestyrelsens møder, men uden stemmeret.

§ 19
stk. 1: Skyde-, gymnastik- og feltsportsinspektørerne samt inspektøren for hjemmeværnssektionen udgør sammen med deres valgte
stedfortrædere ledelsen af de respektive
sektioner.
stk. 2: Hver inspektør har over for bestyrelsen
ansvaret for organisering, planlægning og
gennemførelse af følgende funktioner i sektionerne:
- økonomi,
- aktivitetsplaner,
- medlemshvervning og -pleje,
- uddannelse,
- organisations- og myndighedskontakt,
- materiel-, ejendoms- og arkivforhold
- kontakt til medlemsblad og
- ajourføring af hjemmeside.
Herudover har inspektøren for hjemmeværnssektionen ansvar for at sikre videreførelsen af
traditionerne fra Akademisk Skyttekorps samt at
holde forbindelse til de hjemmeværnsenheder, hvor
Akademisk Skytteforening har medlemmer.
stk. 3: Hver inspektør forelægger inden aktivitetsårets begyndelse budget for sektionens
aktivitets-planer for kassereren.
stk. 4: Sektionerne kan kun afholde udgifter
inden for det af bestyrelsen godkendte budget.
Lønnet medhjælp kan kun antages med godkendelse fra formand og kasserer.
stk. 5: Hver inspektør skal på anfordring kunne
redegøre for sektionens økonomi over for
foreningens kasserer.

§ 20
stk. 1: Sandbjerginspektøren har over for
bestyrelsen ansvaret for tilrettelæggelse af
vedligeholdelse og drift, herunder økonomi, af
ejendommen „Høje Sandbjerg“.
stk. 2: Sandbjerginspektøren modtager indtægter vedr. ejendommen og afholder heraf udgifter
til vedligeholdelse m.v.
stk. 3: Fast lønnet medhjælp kan kun antages
med godkendelse fra formand og kasserer.
stk. 4: Sandbjerginspektøren skal på anfordring
kunne redegøre for ejendommens økonomi over
for foreningens kasserer.

§ 21
stk. 1: Foreningen udgiver et medlemsblad.
stk. 2: Redaktøren udpeges af bestyrelsen.
stk. 3: Til redaktionsarbejdet nedsættes et
redaktionsudvalg, hvis medlemmer udpeges af
redaktøren, formanden og inspektørerne.
stk. 4: Redaktøren kan deltage i bestyrelsens
møder uden stemmeret.
stk. 5: Herudover opretter og vedligeholder
foreningen en hjemmeside.

§ 22
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til
varetagelse af den daglige drift samt midlertidige
eller permanente udvalg til varetagelse af særlige
opgaver.

§ 23
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Revisorerne
§ 24
stk. 1: På den ordinære generalforsamling
vælges to revisorer og en revisorsuppleant.
stk. 2: Den ene revisor skal være sagkyndig
revisor, som udfører finansiel revision.
stk. 3: Den anden vælges som kritisk revisor, som
udelukkende udfører forvaltningsrevision.
stk. 4: Valg gælder for et år ad gangen. Genvalg
kan finde sted.

Generalforsamlinger
§ 25
stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens
højeste myndighed.
stk. 2: Bestyrelsen skal hvert år inden udgangen
af april afholde ordinær generalforsamling.

§ 26
stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal –
når mindst 20 aktive medlemmer (jf. § 4) har stillet
skriftligt krav herom med motiveret forslag til
dagsorden – afholdes senest 8 uger efter
modtagelse af kravet.
stk. 2: Bestyrelsen kan på eget initiativ indkalde
til ekstraordinær generalforsamling.

§ 27
stk. 1: Indkaldelse til enhver generalforsamling
skal med angivelse af dagsorden ske med mindst
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14 dages varsel i foreningens medlemsblad eller
ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer.
stk. 2: Forslag til vedtagelse på den ordinære
generalforsamling skal være formanden i hænde
senest den 1. februar.
stk. 3: Dagsordenen for den ordinære general
forsamling skal indeholde følgende punkter:
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. § 24
9: Valg af repræsentanter til organisationer
uden for Akademisk Skytteforening
10: Eventuelt.

§ 28
stk. 1: Generalforsamlingen afgør selv sin
lovlighed.
stk. 2: Der føres referat af forhandlingerne på
generalforsamlingen. Dette underskrives af
dirigenten.

§ 29
stk. 1: For at afgive stemme på en generalforsamling kræves personlig tilstedeværelse.
stk. 2: Kun de, der har været aktive medlemmer
de sidste 3 måneder før den pågældende
generalforsamling, har stemmeret.
stk. 3: Medlemmer i kontingentrestance har ikke
stemmeret.
stk. 4: Afstemning kan kun finde sted over de på
dagsordenen anførte forslag og emner samt
ændringsforslag hertil.
stk. 5: Ved afstemning gælder i almindelighed
simpel stemmeflerhed.
stk. 6: Dog kræves 2/3 flertal til ændring i og
ophævelse af vedtægtsbestemmelser og 5/6
flertal til ændringer i og ophævelse af vedtægternes §§ 1, 29 og 31, samt til optagelse af
æresmedlemmer (jf. § 6).

Hæftelse
§ 30
stk. 1: Intet medlem hæfter for foreningens
forpligtelser.
stk. 2: Foreningen hæfter ikke for medlemmernes
forpligtelser.
stk. 3: Foreningen hæfter for sine forpligtelser
alene med sin formue.
stk. 4: Intet medlem har krav på nogen andel af
foreningens formue.

Foreningens opløsning
§ 31
stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan
kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
generalforsamling, når mindst 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer
derfor, og mindst 2/3 af foreningens aktive
medlemmer er til stede.
stk. 2: Forud for beslutning om opløsning skal
der ved simpel stemmeflerhed tages bestemmelse
om, hvorledes foreningens materiel og formue
skal overgå til andet almennyttigt formål.
stk. 3: Såfremt det tilstrækkelige antal
medlemmer ikke er til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan
tages med 5/6 stemmers flerhed uden hensyn til
antallet af mødte stemmeberettigede medlemmer.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21.
oktober 2004 (til ikrafttræden den 1. juli 2005)
med rettelser vedtaget på generalforsamling den
25. april 2007.
Note til § 4: Stk. 2 træder i kraft, når det er vedtaget
på generalforsamling i Kongens Livjæger Korps
Skydeselskab, og er gældende så længe en
sådan vedtagelse og aftale eksisterer.

Vedtægter for Akademisk Skytteforening (AS)
(Udgave 2007)
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Pistolterrænskydning på Bjerget
den 22. april 2007
Traditionen tro var der lavet en skydning dagen efter præmiefesten
(så vi kunne rydde ud i resterne efter festmiddagen). En del
skytter havde overnattet på Bjerget i forsøg på at få en times
ekstra søvn, og de samledes - sammen med Sandbjerginspektøren
og Sandbjerghjælperen til morgenbord for at aftale dagens gang.
Det mest mindeværdige fra den skydning var, at et andepar
havde udset sig søen til deres hjem, og de var ikke til at skræmme
væk. Man skulle ellers tro, at ænder kendte lyden af skud og hvad
det betød for deres fremtidsudsigter, men nej, intet kunne få dem
til at lette fra søen. Det kunne højst blive til, at de svømmede ned i
den østre ende, mens kuglerne fløj hen over søen og slog ned i
vandet omkring dem.
En skyttes manglende forberedelser blev stillet til skue under
indskydning og 1. station, da pistolen hele tiden fejlede grundet
manglende smøring. Skytten fik lov til at træde ud af linien og få
smurt sit våben i barakken.
Efter skydning og nedtagelse af banerne samledes alle til frokost
i undermessen og nød alt den gode mad fra præmiefesten endnu
en gang.
3813 Lund

Skydning

Hvorfor bruge hele skiven,
når et spillekort er nok ?

Morgenmad i undermessen

Skydning - - - med lidt god vilje, kan man ane ænderne i søen
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Geværterræn Øst
13. maj 2007

Øresundsskydning 2007
5. maj 2007

Skydningen blev afviklet i Jægerpris skydeterræn
med deltagelse af syv AS-København skytter
tilsammen med AS Århus og KS. De tre foreninger
dannede - i håb om at kvalificere sig til DM - fælles
SKS-amtshold, et 10-mands senior hold og et 4mands veteranhold.
Vejret var pænt med enkelte regnbyger om
formiddagen. Bygevejret gav ind imellem lidt
hovedbrud mht., hvor meget der skulle klikkes for
vinden. Skydningen var regulær med nogle få
udfordringer på afstandsbedømmelsen.
Vi kørte ud til den sydlige ende af terrænet i
egen karet og fortsatte derfra til fods. Arbejdet i
amtsholdet forløb godt, både med afstandsbedømmelse, vindfaktor og disciplin. Alle
skiveafstande blev bedømt eksemplarisk, men på
to stationer var det vanskeligt at finde skiven i
ringkornet, fordi at skiven var placeret mod en
mørk baggrund. Det føltes som om at man brugte
det meste af tiden på at finde skiven, og at den
forsvandt lige så hurtigt igen når den havnede i
ringkornet.
Som helhed gik det dog meget tilfredsstillende.
Ti-mands amtsholdet (ni mand og en kvinde) blev
nr. 4 ud af 7, mens veteranholdet blev placeret
som nr. 3 ud af 5. Begge hold har dermed
kvalificeret sig til at deltage i DM, der foregår i
Jægerspris den 23. – 24. juni.
I foreningsholdskydningen blev Akademisk
Skytteforenings hold placeret som nr. 6 ud af 13.
De individuelle resultater blev:

Otte AS-skytter var udkommanderet til årets første
langdistancestævne, der blev afviklet på Kalvebod
den 5. maj 2007.
Hold skydningen var ændret, så holdet bestod
af tre liggende/knælende skytter og to
trestillingsskytter. Holdet bestod af Henrik
Mørkeberg, Ola Hvamstad og Evelyn Scheibye som
skød liggende/knælende samt Svend Mørup og
undertegnede som trestillingsskytter. Thomas
Fjeldborg, Lars Worsaae og Alexander Khalileev
deltog i den individuelle præmierække.
I holdskydningen vandt AS en „meriterende“
sølvmedalje – ud af tre! deltagende hold. KS vandt
skydningen og Malmø Lund Skyttegille blev nr. tre.
Efter holdskydningen deltog Svend og undertegnede i finaleskydningen for trestillingsskytter,
mens Evelyn og Henrik deltog i finaleskydningen
for liggende/knælende skytter.
3745 Scheibye

Nr/Kl

Navn

P/S

8/I
8/VET
3/II
12/VET
13/VET
28/I
8/II

Peter Baasch
Finn Scheibye
Hans Curt Steffensen
Svend Mørup
Evelyn Scheibye
Christoffer Jespersen
Thomas Fjeldborg

35/10
32/10
29/10
29/10
28/10
28/09
25/09

Der blev efterfølgende tid til lidt frokost i lejrens
kantine, som traditionen tro kunne lave lidt af hvert,
så længe at det var friteret.
To referater sammenskrevet af redaktionen
fra 4216 Evelyn og 3745 Finn Scheibye
samt 4111 Christoffer Jespersen

HUSK

Sct. Hans aften
På en lørdag må der være mulighed for, at mange kan komme og
bidrage til stemningen.

(se side 3)
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Foreningen
Generalforsamling den 25. april 2007
(fortsat fra side 7)
Foreningen havde pr. 31. december 2006 i alt
227 medlemmer, fordelt således:
160 aktive medlemmer
6 livsvarige medlemmer
61 passive medlemmer
dvs. en mindre tilbagegang på 1 livsvarigt, 1 aktiv
og 3 passive medlemmer.
Medlemmerne fordelte sig på sektionerne således
(idet nogle er noteret med tilknytning til flere
sektioner):
Skydning
99
Gymnastik
28
Feltsport
25
Hjemmeværn
42
Uden sektionstilknytning 49
Herefter berettede formanden således:
Igen i 2006 havde omverdenen ændret sig.
StorKøbenhavns Skytteforeninger (SKS) havde
fungeret godt, men som følge af endnu en
omlægning af De Danske Skytteforeningers
amtsstruktur – denne gang tvungen – må SKS se
sig nedlagt pr. 1. oktober 2007 og erstattet af en
ny større DDS Storkøbenhavn. Dette får dog ikke
indflydelse på AS’s aktivitet, men bliver blot et nyt
amtsforeningstilhør.
SKAK-huset på Kalvebod var blevet færdigbygget
og blev taget i brug den 1. juli, men officiel indvielse
den 29. september. Oprindeligt var det meningen,
at huset skulle drives af SKS. De tre tidligere

husejende foreninger Københavns Skytteforening
(KS), AS og Kongens Livjægerkorps (KLK) var
garanteret leje af egne lokaler. Men med SKS’s
kommende nedlæggelse blev dette ændret til, at
de tre foreninger indgik i et samarbejde med lige
ejerskab i „Foreningen SKAK-huset“. Dette er
lykkedes, og huset fungerer nu godt. AS
repræsentant i bestyrelsen er formanden, og i
driftsudvalget: Paul Mackintosh.
Skydesektionen deltog i foråret i Amtsturneringen
på både 15 m. pistol og gevær, hvor vi desværre
måtte nøjes med to 2.pladser.
Ved AS-P7 i Sverige i juni vandt vi både gevær
og pistol. Den hidtidige „forsøgsordning“ med
pistolkonkurrence nu besluttet som fast punkt på
programmet.
I september afholdt vi Unimatchen i København,
hvor vi deltog med 11 skytter. Vi udnyttede
hjemmebanefordelen, og vandt både bedste hold
og bedste individuel skytte samt mange af
underkategorierne.
I oktober afholdtes skydermøde – med 20
deltagere – i DGI-byen, hvor skytterne kunne få
kontrolleret deres våben og blive sat ind nyheder
fra foreningen og DDS.
Den obligatoriske årlige våbenkontrol er fortsat
lidt problematisk, og det er vanskeligt at få alle
skytter til at møde med deres våben til kontrol og
gennemføre de nødvendige skydninger for at
beholde våbentilladelsen. I år betød dette, at der
blev udsendt tilbagekaldelser af våbentilladelser
til fire skytter.
For de enkelte skydninger tegner billedet sig
således (tallene dækker hele 2006 og er
sammenlignet med de tilsvarende fra 2005):
Pistol på 15 m. i DGI-byen er sektionens største
aktivitet, hvilket nok primært må tilskrives den
centrale beliggenhed, og at der fast kommer nok
til, at det sociale kan fungere. 21 skytter (mod 17
i 2005) skød i alt 280 serier (mod 265). Det rakte til
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10 mærker (mod 6 i 2005) – et friskytte, et guld,
tre sølv, to bronze og tre åbenklassemærker. Én
ny skytte, 4219 Alexander Khalileev, skal især
fremhæves for god deltagelse, indsats og
fremgang.
Gevær på 15 m. i DGI-byen viste stor stigning i
antallet af skydninger, idet 10 skytter (mod 8) skød
i alt 103 serier (mod 48). Det resulterede dog kun
i fire mærker – et friskytte, et guld og to sølv.
Pistol på Københavns Skyttecenter (KSC): 11
skytter (6 i 2005) skød i alt 68 serier (40 i 2005).
Gevær på KSC: 6 skytter gennemførte
medaljeskydning 1 (mod 5 i 2005). Vinder blev
igen 3745 Finn Scheibye, som også vandt
Medaljeskydning 2 og Foss, mens 4211 Paul
Mackintosh vandt både Schmiegelov- og XXXpokalen, og 3881 Thomas Fjeldborg vandt Colletpokalen.
I terrænskydning blev det til fire terrænskydninger på pistol cal. .22, tre på Bjerget og én
i Ulfborg. Det blev til hele 12 skydninger på gevær
hvor AS var repræsenteret.
På KSC, Kalvebod, blev 2006 året, hvor skytterne
– som tidligere nævnt – skulle få deres nye
tilholdssted: „SKAK-huset“, som vi glæder os
meget over. Aktiviteten på KSC er fortsat god både
på pistol og gevær, primært takket være stor
indsats af 3745 Finn Scheibye og 4193 Jakob W.
Andersen.
Gymnastiksektionen holdt fortsat til på Hellig Kors
Skole, hvor der hver tirsdag og fredag dyrkedes
gymnastik. Tilslutningen var som tidligere år ganske
god, og lærer var fortsat Leif Berg Sørensen.
Forårssæsonafslutning afholdtes i maj på Bjerget
og juleafslutningen i december hos Arne
Jacobsens familie i Gentofte.
Feltsportssektionen har afholdt de sædvanlige
aktiviteter med det forventelige fremmøde, idet dog
vægten på orienteringsbiathlon fortsat øges. Det
er en sport i fremgang, og må forventes at være
feltsportens afløser, ikke blot ved mesterskaber,
men nok også f.eks. i AS-P7 konkurrencerne.
Af de 25 medlemmer med tilknytning til Feltsport
har 20 deltaget mindst én gang i årets løb. Trods
den relativt høje gennemsnitsalder synes
feltsportssektionen således fortsat at være sund
og stærk.
Et velbesøgt klubmesterskab i O-løb afholdtes
6. maj med 3572 Peter Werling som vinder.
Ved AS-P7 i Sverige 17.-18. juni vandt AS stort
set alt. 4179 Jørgen Nielsen blev individuel vinder.

Klubmesterskabet i orienteringsbiathlon 16.
september vandtes også af 3572 Peter Werling.
Bøfturen den 2. december vandtes af 3454 Vagn
Laursen.
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) bad AS
arrangere danmarksmesterskabet 2006 i Feltsport.
Efter 2 års intensive forberedelser afholdt
feltsportssektionen mesterskabet i Jægersprisområdet 24.-25. august til alle deltageres store
tilfredshed. Det lykkedes kun at løfte denne
betydelige opgave fordi alle fra feltsportssektionen
ydede en fremragende indsats, og fordi
enkeltpersoner fra gymnastiksektionen villigt trådte
til med en hjælpende hånd. Der er al mulig grund til
at være stolte over dette arrangement, som er det
største, AS har haft i mands minde, og formanden
rettede en stor tak herfor til alle, som bidrog til
succes’en – og specielt til feltsportsinspektøren
3801 Birger Hoff, som var ansvarlig for alle
forberedelserne og gennemførelsen.
Vore faste feltsportsrivaler Reserveofficerernes
Orienterings Klub (ROK) har desværre måttet
indstille den egentlige drift, så der blev ikke kæmpet
om Glasuglen i 2006.
Vor tilknytning til Dansk Orienteringsforbund er
blevet stærkere, idet vi har fået status som Amedlem.
Høje Sandbjerg:
Lejren har i 2006 været benyttet i 45 dage, med
følgende fordeling: AS i alt: 21 dage, medlemmer:
1 dag, HJV: 4 dage, idræt, spejdere og skoler: 3
dage, og andre (især teambuilding): 16 dage.
Året begyndte med en lang vinter med lave
temperaturer, hvorfor arbejdet kom sent i gang,
såvel på grunden som med nybygningen af barak
5. Udgravning og støbning af fundament skete i
maj, og samtidig blev elforsyningen omlagt med et
nyt kabelskab for enden af mindemuren. Projektet
hvilede derefter i perioden juni – september. De
hidtil modtagne gaver var, i forbindelse med lejrens
egen indtjening, tilstrækkelig til at dække
omkostningerne ved arbejdet så langt.
Med gaven fra Jørgen Pangel på 1 million kr. blev
videreførelse mulig, og i sommerens løb blev resten
af projektet detailprojekteret og tilbud indhentet og
i efteråret blev ydermurerne opført og pudset.
I de gamle bygninger er undervægge i
mandskabsmessen og toiletskålene i
badebarakken gjort i stand med maling.
Arbejdet på grunden har fulgt det sædvanlige
mønster, i år med særlig indsats langs sydsiden
af Barfredsletten. Sidst på året er der nedlagt
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kabel fra badebarakken til toplågen, bl.a. med
udvidelse af stibelysningen. Samtidig blev
kloaksystemet fra køkkenerne revideret og to nye
tagvandsledninger til barak 2 og 3 blev etableret
som forberedelse til montering af tagrender.
Brændesalget har rettet sig noget, og lejrens
nye brugte traktor har gjort stor gavn ved intern
transport på grunden.
Naboejendommen (ex. Bethlehem) er fortsat
under renovering, men ejeren forventer nu at flytte
ind i april 2007. Der er jævnlig kontakt, og
naboskabet ser ud til at ville blive positivt.
Lejrens 90 års dag og sandbjerginspektørens
25 års jubilæum blev markeret ved en sammenlagt
festlighed den 30. juni, hvor lejren modtog gaver
for over kr. 15.000,- til brug for bl.a. maskinparkens
fornyelse. Fra tømmerhandler Johs. Fogs Fond
er modtaget en donation på kr. 20.000,-. til
etablering af faste bordgrupper i haven syd for
de gamle bygninger.
Myndighedskontakter har været opretholdt som
hidtil.
Fotobogen er solgt i 12 eksemplarer især til vore
teambuildingkunder, og den er fortsat til salg også
fra Søllerød Museum.
Inspektionen har i årets løb aflagt 248 besøg i
lejren. Der er leveret sammenlagt 1287 timers
indsats (excl. transport og pauser) på grunden.
Andelen fra medlemmer udenfor inspektionens
kreds er steget med ca. 50% til 63 timer i forhold
til seneste beretning. Maskinparken har været i
brug i ca. 135 timer.
Hjemmeværnskompagni 6301 blev nedlagt ved
Hjemmeværnets generelle reorganisering ved
årets start, og personellet fordelt indledningsvis
på Hjemmeværnskompagni Frederiksberg, og
infanterigruppen til Hjemmeværnskompagni
København City.

Efter kort tid gik Frederiksberg-kompagniet
imidlertid i opløsning, og de derværende AS’ere
fandt sammen med Livjægerne i Hjemmeværnskompagni Kastellet.
Hjemmeværnets reorganisering betød dels, at
AS’s organisatoriske tilknytning ikke længere var
til stede, og dels, at Hjemmeværnet i fremtiden vil
fokusere på den aktive del af personellet, mens
reserven vil blive stærkt nedprioriteret.
Som følge af dette nedsatte AS en Hjemmeværnsarbejdsgruppe, som skulle analysere
situationen og fremkomme med forslag til AS’s
reaktion herpå. Resultatet var de forslag, som
skulle behandles senere på generalforsamlingen.
Kontoret varetoges fortsat af formanden.
Der udkom fire numre af AS-bladet med de
sædvanlige udgivelsesterminer.
Hjemmesiden blev i foråret totalt rekonstrueret og
optræder nu mere moderne – og mere opdateret
– end tidligere.
Der var ingen bemærkninger til formandens
beretning, som herefter blev godkendt.
ad 3. Kassereren forelægger det reviderede
regnskab til godkendelse
Kassereren gennemgik de reviderede regnskaber
for hovedforeningen og De Akademiske
Skyttefonde, for Sthyrs Mindelegat og Foss Legat
samt for Zehngraffs Fond (regnskaberne er
vedlagt originaleksemplaret af referatet).
AS havde i 2006 haft ekstraordinært store
indtægter i forhold til et normalår takket være en
række store gaver fra medlemmerne og
nedlæggelsen af to fonde.
Dette udlignedes dog gennem udgifter og
hensættelser til øremærkede projekter i
overensstemmelse med
gavegivernes ønsker.
Zehngraffs Fond havde
en ekstraordinær stor
udlodning, idet regnskabet
dækkede 1½ års periode
– fra 1. juli 2005 til 331.
december 2006 – som
følge af omlægningen af
regnskabsår i 2005, hvor
der ikke var aflagt
regnskab for andet ½-år.
Han orienterede om
nedlæggelsen at Henry
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Sthyrs Mindelegat og Alexander Foss’ Legat, hvor
de herved frigjorte midlerne i henhold til
Civilstyrelsens betingelser for nedlæggelsen var
blevet anvendt til projekt SKAK-huset på Kalvebod,
samt om sammenlægningen af Akademisk
Skyttefond, Georg Bestle og hustrus legat og
Kaptajn P.V.T. Ahnfeldt Mollerups legat til en samlet
fond: De Akademiske Skyttefonde, hvilket
fremover ville betyde besparelser administrativt
og arbejdsmæssigt.

Resten af de mange forslag var reelt blot
konsekvensrettelser hertil.

3512 Svend Mørup spurgte vedr. lån på kr.
500.000,- til SKAK-huset, hvorfor AS’s andel af
dette ikke optrådte som en skyldighed i regnskabet.
Dette drøftedes bl.a. med forslag fra 3745 Finn
Scheibye, at man i regnskaberne fremover opfører
den resterende låneandel som skyldighed og
modsvarende SKAK-husets værdi som aktiv, der
nedskrives i takt med lånets afvikling.
Forsamlingen henstillede til bestyrelsen at
overveje dette.

Han så en række muligheder og fordele i forslaget:
- Inspektøren for hjemmeværnssektionen kan
være kontakt til hjemmeværnsenheder generelt.
- Forslaget giver bredere rekrutteringsgrundlag,
svarende til nuværende hjemmeværnsrealiteter.
- Forslaget giver mulighed for, at Hjemmeværnskompagni Kastellet – og evt. andre Hjemmeværnsenheder – i højere grad vil anvende Bjerget til
øvelser.
alt sammen tiltag, som ville kunne give forstærket
„reklame“ for AS med følgende mulighed for flere
nye medlemmer.

Der var ikke yderligere bemærkninger til
regnskabet, som herefter inkl. disposition af
foreningens overskud og udlodningerne fra
fondene blev godkendt med den bemærkning, at
bestyrelsen bedes overveje at medtage SKAKhusets gæld og værdi som foreslået af 3745 Finn
Scheibye.
ad 4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag blev opdelt og behandlet i
den rækkefølge de var opført i bladet nr. 1-2007,
side 7-9, hvor begrundelser og formuleringne kan
læses (medtages ikke i dette referat). Resultatet
af afstemningerne ses i den opdaterede udgave
af vedtægterne på side 15-18.
ad 4.a.: Vedr. De Danske Skytteforeninger
ad 4.b.: Vedr. Dansk Skytte Union
ad 4.c. i konsekvens af ovenstående to
forslag
Der var ingen bemærkninger til disse forslag, som
blev enstemmigt vedtaget med akklamation.
ad 4.d.: Vedr. Hjemmeværnet
Formanden – på vegne af hjemmeværnsarbejdsgruppen – supplerede med at fastslå, at
det, der i virkeligheden skulle besluttes, var
- Skal AS oprette en hjemmeværnssektion ?.

Han påpegede:
- at dette var eneste AS mulighed for fortsat
tilknytning til HJV.
- at det var eneste tilbageværende berettigelse
for formuleringerne i vore formåls-§§.
- at vi, hvis der stemmes „nej“, må lave forslag om
ændring af vedtægternes formåls-§§ i 2008.

Han forestillede sig opgaver og aktiviteter som
beskrevet i bladet, herunder:
- Aktiv hvervning ved personkontakt.
- Udarbejdelse af hvervemateriale på diverse
www-sider, inkl. AS’s egen hjemmeside.
- Bøftur – som en AS-aktivitet, primært for AS
medlemmer – idet dog øvrigt personel inviteres
med i 2007 – derefter stillingtagen fra år til år.
- Stortur – evt. en kompagniaktivitet – men kan
også arrangeres af AS.
- Semifaglige seminarer – foredrag el. lign. ?
Han nævnte, hvad forslaget forventedes at ville
kræve af AS:
- Behov for øget åbenhed vedr. medlemskab og
omverden.
- Det ville være nødvendigt med et vist budget,
afhængig af aktivitet og succes.
- En betydelig personindsats:
- Inspektøren for hjemmeværnssektionen – og
dennes stedfortrædere – vil blive være
hovedkraften i aktiviteterne.
- Kjæft og underkjæft skal vælges blandt
sektionens medlemmer.
- Øvrige hjælpere fra sektionen skal udpeges fra
sag til sag.
Han understregede, at beslutningen om en
hjemmeværnssektion er uafhængig og kan tages
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uden hensyntagen til det senere forslag om
medlemsfællesskab med Livjægerne, idet et „ja“
også til dette forslag dog vil kunne forbedre den
kommende sektions funktionsmuligheder.
Han erkendte, at de mange §§-ændringer kunne
virke forvirrende, men de var – som nævnt – i
realiteten kun konsekvenser af det grundlæggende
spørgsmål:
- Skal AS oprette en hjemmeværnssektion ?
Han afsluttede med – på vegne af hjemmeværnsarbejdsgruppen – at anbefale forslaget
vedtaget.
Der var ingen bemærkninger til forslaget, som blev
enstemmigt vedtaget med akklamation.

En forudsætning er naturligvis KL‘s) godkendelse, så et vedtaget forslag vil først blive effektivt,
når dette er sket, og når forhandlinger med KLK
om kontingentfordeling og administration er
gennemført.
BST har drøftet spørgsmålet og har som
ændringsforslag, at vores medlemsklausul
indføres således i den ny § 2: „Endvidere kan –
jf. § 4, stk. 3 – som aktive osv.“
Herudover havde formanden modtaget et
ændringsforslag begrundet i det forhold, at vi ikke
kan have en sådan § i vore vedtægter, når KLK
endnu ikke formelt har godkendt forslaget. Det lød
på tilføjelse af en sætning: „Dette træder i kraft,
når det er vedtaget på generalforsamling i
KLK“.
Det samlede forslag lød herefter:

ad 4.e.: Vedr. medlemskategorier
Formanden supplerede med at konstatere, at dette
principielle forslag var stillet af HJVarbejdsgruppen.
Tanken bag var, at få flere medlemmer gennem
et kontingentfællesskab med Kongens Livjæger
Korps Skydeselskab’s (KLK). Sagen har været
drøftet med KLK, som er positiv, men som ikke
kunne nå at få stillet forslaget og få det godkendt
på sin generalforsamling i marts.
Der har været talt om et samlet kontingent på kr.
600,-, som fordeles med 400/200 eller 450/150 til
henholdsvis AS og KLK, men dette er endnu ikke
færdigdrøftet.
Konsekvenser, fordele og ulemper syntes at være
fremlagt, så det var i virkeligheden et spørgsmål,
om vi er parate til denne udvidelse af medlemskredsen.

Stk. 2: Endvidere kan – jf. § 4, stk. 3 – som
aktive medlemmer optages personel fra
Hjemmeværnskompagni Kastellet, som
indtræder i medlemsfællesskab med
Kongens Livjæger Korps Skydeselskab.
Dette træder i kraft, når det er vedtaget på
generalforsamling i KLK.
Dirigenten kommenterede fællesskabet i
kompagniet.
3512 Svend Mørup spurgte til tilhørsfordelingen i
kompagniet, hvortil 3819 Peter Koefoed svarede:
1. deling: Livjægere
= ca. 1/3
2. deling: Skytter
= ca. 1/3
Tambourkorpset
= ca. 1/3
Kommandodelingen
= blandet,
dvs. ca. 1/3 til hver.
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I den efterfølgende drøftelse fremkom yderligere
nogle bemærkninger, bl.a.
- at personellet lige nu var nogenlunde opdelt,
men at der måtte forudses en naturlig gradvis
sammensmeltning.
- at det ikke ville være realistisk eller ønskeligt kun
at basere et AS tilhørsforhold på 2. deling alene.
- at forslaget som bi-effekt kunne medvirke til at
styrke sammenholdet i kompagniet.
- at hjemmeværnssektionen – herudover – vil
kunne henvende sig til alle i Hjemmeværnet, og
herunder bl.a. bibeholde kontakten til
infanterigruppen i HJV-kompagni København City,
idet dog medlemmer uden for HJV-kompagni
Kastellet måtte tegne medlemskab på „normale“
vilkår“.
3582 Ole Hasselbalch mente, at det ikke var
hensigtsmæssigt at have en vedtægts-§ med
ikrafttrædelsesbetingelser, og foreslog, at
sætningen vedr. ikrafttræden flyttedes ud som
note og blev udvidet til at lyde:
Note til § 4: Stk. 2 træder i kraft, når det er
vedtaget på generalforsamling i Kongens
Livjæger Korps Skydeselskab, og er
gældende så længe en sådan vedtagelse
og aftale eksisterer.
Forslaget – inkl. indførelse af henvisning til § 4,
stk. 3 og note vedr. ikrafttrædelse og gyldighed,
som foreslået af 3582 Ole Hasselbalch – blev
herefter enstemmigt vedtaget med akklamation.
ad 5. Kassereren forelægger budget til
godkendelse
Kassereren gennemgik budgettet, som var baseret
på et normalår uden ekstraordinære gaver mv.
Han ville – jf. bemærkningen til regnskabet –
overveje, hvorledes gældsforpligtelse og værdi
af SKAK-huset kunne indføres i kommende
budgetter og regnskaber.
Der var ingen bemærkninger til budgettet, som
herefter blev enstemmigt godkendt med
akklamation.
ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent,
halvårligt således:

– Aktive indtil 25 år
kr. 200,– Aktive fra 26 år til 60 år
kr. 300,– Aktive over 60 år kr. 200,– Passive
kr. 100,hvilket godkendtes.
ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11
Bestyrelsen foreslår valg af bestyrelse således:
– Formand
3740 Erling Heidler
– Næstformand
3745 Finn Scheibye
(til afløsning af 3894 Peter Baasch)
– Kasserer
2448 Bo Scheibye
– Sekretær
Ubesat
– Sandbjerginspektør 3363 Henrik Franck
– Skydeinspektør
4151 Mathias Hertz
– Gymnastikinspektør 3098 Peter M. Lund
– Feltsportsinspektør 3801 Birger Hoff
– Inspektør for hjemmeværnssektionen
3819 Peter Koefoed
med stedfortrædere således:
– Sandbjerg
1905 Bjørn Markmann
– Skydning langdist. 3745 Finn Scheibye
– Skydning geværterræn
3793 Morten Hammer
– Skydning pistol
4193 Jacob W. Andersen
– Skydning pistolterræn
4195 Alex Datcu
– Gymnastik
3147 Viggo Neble &
2939 Erik Friis
– Feltsport
3572 Peter Werling &
3751 Torkild Glaven
– Hjemmeværn
3953 Peter Willems
De foreslåede valgtes med akklamation.
Formanden takkede for valget og tilføjede, at han
stadig efterlyser en egnet og interesseret kandidat
til sekretærposten, som samtidigt kan overtage
kontoret.
ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorer således:
– Sagkyndig revisor
4220 Kristian J. Krogsgaard
– Kritisk revisor 3793 Morten Hammer
– Suppleant
3512 Svend Mørup
(til afløsning af 3745 Finn Scheibye)
De foreslåede valgtes med akklamation.

27
ad 9. Valg af repræsentanter til
StorKøbenhavns Skytteforeninger
(Jf. vedtagelse af forslag 4.c.: Valg af
repræsentanter
til
repræsentanter
til
organisationer uden for AS).
I forvejen er AS repræsenteret således:
– Formanden er formand for SKS,
– 3745 Finn Scheibye er formand for
langdistanceudvalget i SKS, og
– 3512 Svend Mørup er kritisk revisor i SKS.
Bestyrelsen foreslår valg af tre repræsentanter::
– 4151 Mathias Hertz ledsaget af 2
stedfortrædere.
De foreslåede valgtes med akklamation.
ad 10: Eventuelt
3819 Peter Koefoed omtalte Inge og Jørgen
Pangels mindelegat, som har til formål: „at give en
legatportion til et eller flere projekter af almennyttig,
kulturel og social karakter til foreninger, institutioner
eller fonde efter bestyrelsens afgørelse og i
stifterens ånd. Legatet kan ikke søges“.
Legatets bestyrelse er 3505 Kay Søren Nielsen,
3916 Kirstine Hermann og 3819 Peter Koefoed.

Herefter overrakte han
formanden det synlige bevis – i
form af en „oversize“ check med
pålydende 1 mio. kr. – på 974
Jørgen Pangels gave til
opførelsen af Barak 5.
Formanden takkede igen for
gaven, og konstaterede med
glæde, at resultatet nu kunne
ses. Han antydede også, at han
nok skulle have legatets
formuleringer i erindring, og „ikke
ansøge“, men måske nævne evt.
muligheder i fremtidige samtaler.

3745 Finn Scheibye nævnte, at med indmelding i
Dansk Skytte Union (DSkU) åbnedes vejen for
skattefrit at give en gave til Unionen med ønske
om anvendelse, f.eks. til AS-formål.
Det fremførtes fra flere sider, at den mulighed
også har været til stede i DDS og DGI.
Det henstilledes til 3415 Bjarne Sanddahl – som
også er formand for DSkU – at skrive en notits til
AS-bladet herom.
Sandbjerginspektøren uddelte Sandbjergpokalen
til 4168 Poul Bay Beenfeldt, som ikke var til stede,
hvorfor overrækkelsen skete pr. tlf. med medhør,
med motivation i hans indsats i projektering og
budgettering af Barak 5 byggeriet.
Formanden takkede:
- 3894 Peter Baasch for hans tid som næstformand
i tre år 2003-07 og mindede om Peters tidligere
arbejde som 1. skydeinspektør fra 1985-90 og
sekretær 1987-90. Peter havde ganske vist ikke –
p.gr.a. bopæl i Jylland – kunnet deltage i alle møder,
men han havde aktivt kommenteret og bistået
formanden i forberedelserne. Da Peter blev valgt
var det i forventning om tilbageflytning til
København, hvilket ikke længere kan forventes.
Peter og formanden var derfor blevet enige om, at
foreslå valg af en ny næstformand.
- 4107 Jens Ole Christensen for tiden som
kompagnichef 6301 og ikke mindst – efter
kompagniets nedlæggelse – for hans aktive
indsats for at skabe nye rammer om personellets
fortsatte virke i Hjemmeværnet.
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og bød velkommen til
- 3745 Finn Scheibye – som ny næstformand.
Finn er et kendt ansigt med mange kasketter, dels
som eliteskytte gennem mange år, dels som
sekretær i 1970-82, medlem af redaktionen i 197275 og ikke mindst i SKS og i nyskabelsen af DDS
Storkøbenhavn. Finn fortsætter som stedfortræder
på langdistance.
- 3819 Peter Koefoed – som den første i den ny
post som inspektør for hjemmeværnssektionen.
Peter er kendt af mange som meget interesseret i
Hjemmeværnets forhold, og i AS ikke mindst i de
seneste pr som formidleren af Pangels gave til
Barak 5 og bestyrer af de Pangelske fonde.
- 3953 Peter Willems – som stedfortræder
hjemmeværn.
Formanden sluttede med at takke bestyrelsen og
deres stedfortrædere, revisorerne, hjælperne i
sektionerne, redaktionen (3813 Niels Lund
Christensen og 3363 Henrik Franck) og
Hjemmeværnsarbejdsgruppen (3819 Peter
Koefoed, 4107 Jens Ole Christensen, 3505 Kay
Søren Nielsen, 3818 Peter Pajhede Nielsen og 3975
Claus Pajhede Nielsen) for godt udført arbejde i
årets løb, samt dirigenten for god ledelse af
forhandlingerne.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen afsluttet kl. 21.50, hvorefter formanden
igen takkede dirigenten for god ledelse af
forhandlingerne.

Sandbjerginspektøren uddeler telefonisk
Sandbjergpokalen til 4168 Poul Bay Beenfeldt.
Derefter: „Leve for AS“ og „Fanesang“.
Som dirigent: 2966 Mogens Løppenthien

Høje Sandbjerg
Sandbjergpokalen 2007

Den glade pokalmodtager i midten med
Arne Jacobsen, som i april fyldte 85 år, og
gymnastiklæreren Lejf Berg Sørensen

På årets generalforsamling fik motionsgymnast
4168 Povl Bay Beenfeldt in absentia via telefonen
tilkendt Sandbjergpokalen for 2007.
Selve overrækkelsen fandt sted ved motionsgymnasternes sæsonafslutning i Lejren, hvor
Sandbjerginspektøren motiverede valget med den
nøgleindsats Beenfeldt havde ydet ved at stille
sig til rådighed for projekt Barak 5. Han udarbejde
det andetsteds omtalte afgørende og - set i
bakspejlet - meget præcise overslag, der gjorde
det muligt, at komme videre med projektet.
Henrik Franck
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Resultatopgørelse for året 2006

Indtægter

Kontingenter, aktive
Kontingenter, passive
Renteindtægter
Kursavance, obligationer
Øvrige tilskud
Erstatning skyderhus KSC
Andre indtægter

82.300
11.800
20.015
232
1.249.022
0
681
1.364.050

Skydeinspektionen
Gymnastikinspektionen
Feltsportsinspektionen
Hjemmeværn
Sandbjerginspektionen
Byggeprojekt Høje Sandbjerg
Stævner og konkurrencer
Bladet
Etablering af skydehus

13.572
5.115
4.416
1.615
30.800
1.008.135
6.120
19.690
100.000
1.189.464

15
2
4
1
59
0
4
17
0
102

20
6
5
0
30
0
30
25
0
116

17.022
7.671
1.541
12.659
38.893

14
1
1
5
21

14
8
5
13
40

1.228.357

123

156

135.693

-5

-44

Indtægter i alt
Aktivitetsomkostninger

2005 Budget
(6 mdr.)
2007
1.000 kr 1.000 kr
41
80
6
11
2
15
0
0
58
4
62
0
11
2
118
112

Aktivitetsomkostninger i alt
Administrationsomkostninger

Forsikringer
Gaver
Mødeudgifter
Øvrige admin.omkostninger
Administrationsomkostninger i alt
Udgifter i alt
Resultat før særlige poster

Særlige indtægter Modtaget fra civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen Margrethe Zehngraffs
idrætsfond for Danske Studenter
32.000
0
22
Årets resultat
Der disponeres således: Hensættelse til 150 års jub./hist.bog
Hensættelse nye byggeproj. Høje Sandbj.
Overførsel til kapitalkonto

167.693

-5

-22

25.000
100.000
42.693
167.9693

0
0
-5
-5

0
0
-22
-22

Revisionspåtegning: Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2006, samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 2006 - 31. december 2006 er i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis.
København, den 11. april 2007

Morten Hammer

Kristian J. Krogsgaard
Statsautoriseret revisor
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Balance pr. 31. december 2006
Aktiver
31/12-05
1.000 kr
Anlægsaktiviteter
Materielle anlægsaktiviteter:
Ejendommen matr. nr. 6 g, Holte by, Søllerød
(Knt. ejendomsværdi senest pr. 1/10 2006 udg.
Kr. 1.600.000 heraf grundværdi kr. 1.097.600)
Inventar

1
1

2

-

30.320
3.070

33.390

24
4

285.046
318.438

15
193
236

Omsætningsaktiver
Beholdning af ammunition
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

9.567
53.617
1.199.608
1.262.792

12
23
426
461

Aktiver i alt

1.581.231

697

240.243
229.124
469.367

198
197
395

56.835
918.225
100.000
0
1.075.060

168
0
75
50
293

0
36.803
36.803

1
8
9

1.581.230

697

Finansielle anlægsaktiver
Obligationsbeholdning
Nom. kr. 33.268, anskaffelsessum
Opskrivning til kursværdi pr. 31. december 2006
Aktier, Danske Bank:
1.140 stk., anskaffelsessum
Opskrivning til kursværdi pr. 31. december 2006
Anlægsaktiver i alt

58.992
226.054

Passiver
Egenkapital
Kapitalkonto
Opskrivningshenlæggelse
Egenkapital i alt
Hensættelser
Vedligeholdelse Høje Sandbjerg
Hensættelse tilo byggeprojekter Høje Sandbjerg
150 års jubilæum/historiebog
Etablering skyderhus KSC
Hensættelser i alt
Kort fristet gæld
Bankgæld
Omkostningskreditorer mv.
Gæld i alt
Passiver i alt
København, den 11. april 2006

Erling Heidler
(formand)

Peter Baasch
(næstformand)

Bo Scheibye
(kasserer)
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Husk det nu
(se side 3)
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