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Formand 
 Aksel Munk Iversen 4273 1920 
 Vængetvej 25, 3630 Jægerspris formand@as-kbh.dk 
 

Kontor 
 Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
 Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød kontor@as-kbh.dk  

 

Ændringer til adresse, telefon og mail skal sendes til kontoret. 
 

Hjemmeside http://www.as-kbh.dk 
 

Kasserer 
 Bo Scheibye 4582 7822 / 2042 1752 
 Stenløkken 60, 3460 Birkerød kasserer@as-kbh.dk 
  Giro 5033551 
  Reg. nr. 1551 konto nr. 5033551 
 

Høje Sandbjerg 
 Lejren: Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte 4580 2355 
 

 Kontor: Birger Hoff, Ved Højmosen 133, 4586 7655 / 2530 7655 
  2970 Hørsholm sandbjerg@as-kbh.dk 
 

 Grunden: Per Bannow 4913 8890 / bannow@paradis.dk 
 Bygninger: Lars Worsaae 3965 4612 / lars@worsaae.dk 
 Udlejning: Anders Poulsen 3963 4051 / avpoulsen@mail.dk 

 

Redaktion 
 Ansvarshavende redaktør 
  Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
   redakteur@as-kbh.dk 
 Redaktion 
  Niels Lund Christensen 2855 5499 
   redaktion@as-kbh.dk 

 

AS Århus 
 Kåre Janussen 2296 3119 
  http://www.as-aarhus.dk 

 

Sektioner og medlemmer 
 Ansvarlige for, at stof, som ønskes bragt i bladet,  
  bliver afleveret til redaktionen inden deadline. 
 Tekst og billeder bedes leveret i læsbar elektronisk form. 
 Billeder bedes leveret i så høj opløsning som muligt. 

 
Stof til næste nummer senest den 18. august 2014. 

 
Afleveret til postvæsenet den 21. maj 2014. 

 

Ændringer til adresse, telefon og mail skal sendes til kontoret. 
 

Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør 
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Nr. 2 - Maj 2014 - 78. årgang 
 

Forsidebilledet: Rejsegilde på Bjerget - se også side 11 
 

  

Sct. Hans aften 
på Bjerget 

 

mandag 23. juni - kl. 19.00 
 
med 

 

 Tur til Toppen 

 God middag 

  Feltsportssektionens menu 

 Bål & båltale 

 Midsommervise 

 Afslutning 

  ca. kl. 22.00 ? 
 

Prisen er som sidste år: 
kr. 80,- / 40,- for børn + fluider 

 

Tilmelding 
af hensyn til mængden af mad 

 

senest 16. juni 
 

til kontor@as-kbh.dk eller 
4817 0017 eller 2037 7717 

 
 
 

 

Ændringer til adresse, telefon og mail 
skal sendes til kontoret. 

 

- - - og hvis du har fået ny e-mail adresse 
bedes dette også meddelt kontoret. 
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Runde fødselsdage 2014 
 
 25. maj 4196 Erik Hermansen 75 år 
 28. maj 190 Åge Andersen 95 år 
 21. juni 3818 Peter Pajhede Nielsen 65 år 
 1. juli 4220 Kristian Krogsgaard 80 år 
 2. juli 4323 Lars Burzynski 30 år 
 10. juli 4309 Mads Scheibye 35 år 
 11. juli 4335 Tina Sørensen 50 år 
 16. juli 3524 Ulf Scheibye 70 år 
 17. juli 2495 Ole Behn 85 år 
 25. juli 4372 Jimmy Schulz 65 år 
 18. august 4167 Erik Kragholm Knudsen 75 år 
 23. august 10 Jørgen Mundt 95 år 
 29. august 4394 Bo Tandrup Christensen 25 år 
 31. august 4206 Carsten Sveding 55 år 
 

 
 

  Afdøde  

 
 2532 Victor Middelboe 21. februar 
 

Æret være hans minde 
 

 
 

Planlagte arrangementer i 2014 
 
3. januar  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Korsager Skole  
??. januar   Skydning  Sæsonstart  DGI-byen 
17. februar  19.30  Feltsport  Årsmøde  Hos 1. feltsportsinspektøren 
22. marts   Skydning  Sæsonstart  Kalvebod / SKAK-huset 
30. april  18.30  Forening  Spisning Bjerget 
30. april  19.30  Foreningen  Generalforsamling  Bjerget (se side 7-9 & 16-23) 
4.-5. april 10.00 Sandbjerg  Oprydning efter storm Bjerget  
10. april/maj   Feltsport  Klubmesterskab O-løb  Bjerget / Rude Skov 
------------------ 
27. maj  17.00  Gymnastik  Sommerafslutning  Skole (se side 5) / Bjerget 
5. juni  Hjemmeværn Rundvisning museum Tøjhusmuseet (se side 6) 
14. juni  Foren+Sky+Fsp AS-P7 København 
21. juni  Skydning Sidste skydedag SKAK-huset 
23. juni  19.00  Foreningen  Sct. Hans aften  Bjerget (se side 3) 
??. august  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 
??. august  Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset 
??. september  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Skole (se side 5) 
11. september  Feltsport Geværtræning Bjerget 
18. september  Feltsport Geværtræning Bjerget 
20. september ?  Feltsport Åbent klubm. O-biathlon Bjerget / Rude skov 
??. sept./okt.  Sandbjerg Efterårsklargøring Bjerget 
27.-28. sept.  Skydning Universitetsmatch Oslo 
??. oktober  Skydning Pistol terræn Bjerget 
??. oktober  Skydning Sidste skydedag langdist. SKAK-huset 
6. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget / Rude Skov 
7. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 
??. december 18.00 Gymnastik Juleafslutning Skole / ??? 
??. december 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 
 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen 
 

HUSK: Invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk 
 

 

  

http://www.as-kbh.dk/
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Hjemmesiden hacket 
 
Som nogle sikkert har opdaget, var AS’s hjem-
meside lukket det meste af marts.  
 
Årsagen var, at siden var blevet hacket af 
ukendte personer (IP adresser peger på for-
skellige steder i Rusland og Østeuropa). De 
havde derefter haft held til at uploade filer, der 
kunne kaldes udefra til at sende mails etc.  
 
Det medførte, at vores side blev spærret af Net-
toNet, hvilket igen gav en masse problemer 
med blot at få adgang til serveren, således vi 
kunne komme ind og rette op på det. 
 
Da vi så - med opdateret software, fjernelse af 
alt, hvad der kunne være uploadet fra hackerne 
(80.000 timers log, der skulle gennemgås), 
dobbelt sikkerheds-login m.m. - var klar til at 
relancere siden, blev vi udsat for endnu et an-
greb, der medførte at vores egen IP adresse, 
hvor vi arbejdede fra, også blev spærret. Vi fik 
dog adgang igen, og det lykkedes os, at sikre 
siden, adgang m.m. uden at hackerne kom ind 
igen. Derefter ventede vi nogle dage endnu, 
inden vi begynder at opdatere på siden for at 
sikre, at vi kunne modstå angrebene. 
 
Vi mener ikke, at vores hjemmeside var specielt 
udvalgt som mål. Hackerne fandt et sikker-
hedshul i den version af Joomla (vores CMS), 
som de udnyttede. Typisk leder de efter sådan-
ne ting med et program kaldet en ”spider”. Den 
har til funktion at søge på nettet og følge links 
som tråde i et spindelvæv.  
 

 
 
Når programmet så støder på en side, hvor der 
er et sikkerhedshul (i vores tilfælde kørte vi med 
en ældre version af Joomla), så kan de indsætte 
et angreb på siden. De har så efter angrebet i en 
periode kunnet sende mails ud, hvilket, når det 
bliver opdaget, resulterer i, at siden bliver pillet 
af nettet af hosting firmaet. Fysisk kunne vi ikke 
se noget, mens det stod på. Der var ingenting på 
overfladen, der var ændret.  
 
Da vi så havde opdateret det hele, så står der en 
masse servere rundt omkring med gemte hen-
vendelser til siden. De kan nu se, at vi igen er 
oppe, hvorefter de alle - på samme tidspunkt - 
forsøger at få kontakt til hjemmesiden, hvilket så 
igen bliver registreret som et angreb, og de ste-
der bliver derefter ”banned”. 
 
Desværre arbejdede vi på siden, mens det ske-
te, og blev derfor også selv ”banned”. Sådan kan 
det gå - men fra midt i april var siden igen oppe, 
og vi kan kun håbe, at det forbliver sådan. 
 

 
 

 
 

 
Motionsholdet gør gymnastik tirsdag og fredag i perioden september - medio maj. 
 

 Tirsdag kl. 17.00 præcis - 18.30  
Brønshøj Skole, Klintholmvej 5-7,  
drengesal 105 (indgang B i skole-
gården og ½ trappe ned!).  

 

 Fredag kl. 17.00 præcis - 18.30 
Korsager Skole, Husum, indgang Gislin-
gevej 16 (fælles indgang kl. 17.00 præcis 
og fælles udgang ca. kl. 18.20). 

 
 

Vi har fortsat brug for medlemmer, som vil yde en indsats for foreningen. 
Kom ud af busken og meld jer, så finder vi noget, som interesserer jer og gavner AS. 
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AS-slips (grøn/bordeaux) - Silke eller polyester. 
Slips # 135: Sherwood Foresters 

Købes direkte på www.bensonandclegg.com  
 

Brænde fra Bjerget: Spørg sandbjerginspektøren 
4586 7655 / sandbjerg@as-kbh.dk  

 

 
Historiebøger 
 

1911 Udsolgt 
1916 100 kr. 
1926 100 kr. 
1936 75 kr. 
1946 75 kr. 
1966 Gratis 
1981 50 kr. 
2002 Sandbjerg 100 kr. 
2010 AS-P7 100 kr. 
2011 150 år 100 kr. 
 
Sæt historiebøger (- 1911): 
 Tilbud: 600 kr. 
 
Ny sangbog 100 kr. 
Blazermærke 150 kr. 
Stofmærke 10 kr. 
Uglenål 50 kr. 
Sticker Gratis 

 
 
Købes hos kontoret 

4817 0017 / kontor@as-kbh.dk 
 

eller spørg i sektionerne 
og på Bjerget 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Besøg på Tøjhusmuseet 
Grundlovsdag 

 
AS’s hjemmeværnssektion arranger rundvis-
ning på Tøjhusmuseet 5. juni (Grundlovsdag) 
mellem 13 og 15. Tøjhusmuseet har i øjeblik-
ket to udstillinger af særlig interesse for AS om-
fattende 1864 udstillingen og Den Fjerne Krig 
om Afghanistan. Mens den første bl.a. viser en  
xxxxxx  

AS-uniform, som illustration på de mange frivilli-
ge foreninger, som kan føre deres historie tilba-
ge til 1864, har flere medlemmer af AS gjort tje-
neste i Afghanistan. AS’s hjemmeværnsektion 
har derfor arrangeret en særrundvisning, hvor 
medlemmer af AS vil gennemgå de to udstillin-
ger samt Tøjhusmuseets øvrige udstillinger. 
 

For nærmere information og tilmelding  
kontakt HJV Inspektør Christian Bergqvist  

på hjv@as-kbh.dk 
 

  

http://www.bensonandclegg.com/
mailto:sandbjerg@as-kbh.dk
mailto:kontor@as-kbh.dk
mailto:hjv@as-kbh.dk
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Referat af 
generalforsamlingen 

 
den 30. april 2014, kl. 19.30 

på Høje Sandbjerg 
 
Dagsorden jf. vedtægternes § 27, stk. 3: 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren forelægger det reviderede 

regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Kassereren forelægger budget til godken-

delse 
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 

 
 
ad 1. Valg af dirigent 
 
Formanden foreslog 3750 Erling Heidler til diri-
gent, hvilket blev godkendt med akklamation. 
Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlig-
hed jf. vedtægterne, og at indkaldelsen med 
forslag var udsendt rettidigt i bladets nr. 1. 
Han gennemgik afstemningsreglerne og kon-
staterede, at der - jf. vedtægternes § 29 - var 
mødt 32 stemmeberettigede medlemmer. 
 
ad 2. Formanden aflægger beretning 
 
Formanden indledte med at bede forsamlingen 
rejse sig og mindes de i 2013 afdøde medlem-
mer: 

 4252 Jesper Mechlenborg 27. januar 

 2532 Leif Rehn Maj 

 555 Erik Gøtzsche-Larsen 17. juni 
 
I 2014 er indtil videre afgået ved døden: 

 2409 Victor Middelboe 21. februar 
 
Æret være deres minde. 

 

Vores forening har for 6. år i træk haft en netto 
medlemstilgang, og det er meget tilfredsstillende. 
Der har i store træk været gennemført de sæd-
vanlige aktiviteter og opnået flotte sportslige re-
sultater. Dog har vi ikke gennemført AS - P7 i 
2013, idet P7 ikke længere vil afsætte ressourcer 
til arrangementet. Det er imidlertid vores håb, at 
P7`s idrætsforening kan og vil overtage arran-
gementet. 
2013 var også året, hvor vores drøm om at fær-
diggøre renovering af lejren gik i opfyldelse, idet 
vi i september modtog besked om, at A.P. MØL-
LER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY 
MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL hav-
de tildelt foreningen op til 1,7 mio. kr. 
Det gamle spørgsmål om, hvorvidt det er AS der 
har Bjerget eller omvendt, har det sidste år i høj 
grad været aktuel. Tildelingen af de omtalte mid-
ler fra AP Møllers Fond har medført et betydeligt 
arbejde til forberedelse af byggeriet. Dette pro-
jekt har sammen med en række andre forhold 
relateret til Bjerget haft bestyrelsens - og i sær-
deleshed sandbjerginspektørens - hovedfokus i 
beretningsperioden. 
 
MEDLEMSSTATUS 
Foreningen havde pr. 31. december 2013 i alt 
276 medlemmer, hvilket er en forøgelse på 13 
medlemmer i forhold til ultimo 2012. Til og af-
gang fordeler sig således: 

 Nytilgang 41 

 Udmeldt 22 

 Ekskluderet 3 

 Afgået ved døden 3 
 
Type af medlemskab fordeler sig således: 

 Aktive 228 (+ 17) 

 Livsvarige 5 (- 2) 

 Passive 43 (- 2) 
 
Disse fordelte sig på sektionerne (idet nogle er 
noteret med tilknytning til flere sektioner):  

 Skydning: 175 (+ 17) 

 Gymnastik: 32 (- 1) 

 Feltsport: 37 (- 2) 

 Hjemmeværn: 45 (+ 3) 

 Sandbjerg 12 (+/- 0) 

 Uden sektionstilknytning: 25 (- 2) 
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FORENINGSARRANGEMENTER 
 
Foreningen har gennemført flg. arrangementer: 
 

 Generalforsamling med spisning. Der del-
tog 29 stemmeberettigede. 

 

 Sct. Hans aften på Bjerget med spisning 
og bål.  

 
SKYDESEKTIONEN 
 
Skydesektionen deltog i 2013 i en række ekster-
ne stævner med gode individuelle resultater: 
 
Ved DDS Storkøbenhavns 15 m mesterskaber 
deltog AS med 8 pistolskytter og 3 riffelskytter. 
Troels Lenda opnåede guldmedalje på pistol, 
åben klasse 2. Mikkel Ploug vandt guldmedalje 
på pistol, klasse 3. 
 
I løbet af DDS Storkøbenhavns vinterterræn-
skydninger 2012/2013 deltog AS med 12 skytter 
og opnåede en 4. plads i den samlede holdkon-
kurrence. 
 
I DDS Storkøbenhavns udendørs mesterska-
ber deltog AS med 3 skytter på riffel. Finn Schei-
bye opnåede guldmedalje på 200 m i klasse 1 og 
på 300 m i veteranklassen. 
 
DDS landsmesterskaber 200 og 300 m riffel. 
AS deltog med en skytte. 
 
DM geværterræn. AS deltog med en skytte. 
 
Kapskydningerne 
 
AS-P7 blev ikke afholdt i 2013. I stedet afholdt 
Skydeinspektionen et erstatningsarrangement på 
den dag, hvor kapskydningen oprindelig var plan-
lagt. 
 
Unimatchen blev arrangeret af Akademisk Skyt-
teforening, Århus og blev afholdt i Ulfborg. Skyd-
ningen består af såvel riffel- som pistolskydning. 
Lars Worsaae vandt den kombinerede skydning 
med en 2. plads på riffel og en tredje plads på 
pistol. Alex Datcu vandt pistolskydningen. 
  

Indendørs skydningen i DGI-byen 
 
Aktiviteten på 15 m banen er fortsat meget høj. 
I løbet af november måneds fire skydedage 
blev der f.eks. solgt næsten 8.000 stk. salon-
ammunition til en samlet pris på tæt ved 4.000 
kr. 
 
Vi holder introduktionskurser for nye skytter to 
gange om måneden. Kurserne er normalt vel-
besøgt med typisk 3 - 6 deltagere pr. gang. I alt 
deltog ca. 70 nye interesserede i introduktions-
kursus i 2013. De, der fortsætter træningen 
mere end en enkelt gang, bliver opfordret til at 
melde sig ind. I 2013 er der indmeldt 37 med-
lemmer med skydning som primær aktivitetsin-
teresse. Desværre er der også mange, der 
melder sig ud, når de først finder ud af, at det 
ikke er nemt at blive en dygtig skytte. 
 
Udendørs skydningen på Kalvebod. 
 
I 2012 er interessen for at skyde med grovpistol 
fortsat på et højt niveau. Fire AS skytter havde 
ved udgangen af 2013 IPSC licens under 
Dansk Sportsskytte Forbund. 
 
Træning med grovpistol foregår hver lørdag fra 
kl. 09.00 - 10.00 på Københavns Skyttecenter. 
 
På langdistance vandt Ola Hvamstad 
Schmiegelow pokalen og Foss pokalen.  
 
Xxx-pokalen, Terrænskyttepokalen, Portvins-
pokalen og Collet pokalen blev vundet af Finn 
Scheibye. Poul Glesners mindepokal blev vun-
det af Morten Hammer, mens Finn Scheibye 
genvandt skyttekongeskydningen og medalje-
skydning II. 
 
Generelt  
 
Skydesektionen arbejder fortsat for, at flere af 
de nye skytter kan fastholdes over en længere 
årrække, herunder at nogle flere vil vise inte-
resse for de udendørs discipliner på Kalvebod. 
 
I sin egenskab af formand for Københavns 
Skyttecenter har skydeinspektøren også i 2013 
arbejdet intenst med at drive skyttecentret som 
foreningsdrevet, efter at Københavns kommu-
ne ultimo 2011 trak sig fra driften. 
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Sandwich før generalforsamlingen 
Mogens Løppenthien (X³ formand), Thomas Fjeldborg, Mette Harder (valgtes senere til revisor), 

Mogens Camre, Kay Søren Nielsen, Erling Heidler (X formand) og Steen Kledal (X² formand) 
 - i baggrunden t.v.: Peter Werling, Morten Hammer og Birger Hoff (sandbjerginspektør) 

 
 
FELTSPORTSEKTIONEN 
 
Der er ved Troels Christiansens gode initiativ i 
årets løb fremskaffet en ny orienteringsløbstrø-
je, som fremover vil hærge diverse resultatlister 
i feltsport og O-biathlon. 
 
Klubmesterskabet i 0-løb blev afholdt 17. au-
gust. Forsvarende mester Ulrik Nielsen havde 
lagt en fin mesterskabsbane. Ny klubmester 
blev feltsportsinspektøren, som efter mange 
forsøg erhvervede sin første pokal i AS regi ! 
 
DM Feltsport. I mesterskabsklassen blev det til 
en 4., 5. og 6. plads ved Ulrik Nielsen, Kai Vil-
ladsen, og Troels Christiansen samt en samlet 
anden plads i holdkonkurrencen.  I VET 1 vandt 
Jørgen Pedersen og VET 2 vandt Peter Wer-
ling. Det samlede VET/ÆOB blev også vundet 
med støtte fra Erik Brühl fra HPRD (de gamle 
reserveofficerer). 
 
Åbent klubmesterskab i O-biathlon blev af-
holdt på Bjerget den 19. oktober med 26 delta-
gere heriblandt flere landsholdsløbere. Igen i år 
var stævnet en del af den danske O-biathlon 
cup. Ulrik Nielsen vandt H21, og blev derfor 
også AS klubmester. Peter Werling vandt H55. 
 
Ved VM i O-biathlon i Sverige deltog Nicolai 
Nielsen og Ulrik Nielsen. Det blev til fine resul- 
xxxxx 

tater i form af en 6. plads til Nicolai på den klas-
siske distance og en 4. plads på stafetten, hvor 
både Nicolai og Ulrik var på holdet.  
 
DM i O-biathlon blev afholdt på Bornholm i sep-
tember. AS havde et mål: Nemlig at medbringe 
sidste års erhvervede mesterskabspokaler, 
fremvise dem og dernæst tage de samme poka-
ler med hjem som nye mestre 2013. Det lykke-
des til fulde med en grand slam. Nicolai, Ulrik og 
Troels vandt således både hold og stafet, og 
Ulrik vandt den individuelle titel. Alle var iført de 
nye AS feltsportstrøjer, som dermed for alvor 
blev fremvist. 
 
Årets sidste kraftanstrengelse var Bøfturen, 
som blev arrangeret af Carsten Sveding. Tema-
et var et potpourri af ” det bedste og værste” af 
tidligere bøfture, som Carsten havde oplevet og 
hørt om siden sin indmeldelse i AS i 2002. 
 
Målet var, at ingen deltager måtte finde alle po-
ster, men alle skulle finde nogle poster. Det lyk-
kedes til fulde, idet det maksimalt antal fundne 
poster var 13 af 21 poster. En enkelt deltager 
fandt kun 3, hvoraf et var et fejlklip. De pauvre 
resultater lagde umiddelbart en dæmper på den 
indledende del af frokosten, men efter indtagel-
se af mad og drikke, recitativer, sang og tur til 
Bjerget nåede stemningen atter sædvanlige 
muntre højder.  

(fortsættes side 16) 
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Axel Hartmann med ”følge” ved Mollerupstenen 
 
 

21. marts 2014 
 
På 69 årsdagen for angrebet på Shellhuset - og 
dermed for P.V.T. Ahnfeldt Mollerups død i rui-
nerne - samledes som hvert år en lille gruppe 
med tilknytning til AS ved mindestenen for at 
ære Mollerups indsats for et frit Danmark. 
 
Som AS militære leder og medlem af flere af 
modstandsbevægelsens centrale organer var 
det forståeligt, at værnemagten havde sat sig 
for at isolere Mollerup og tømme ham for oplys-
ninger om især den københavnske ledelse. Det 
lykkedes ikke, og han omkom under englæn-
dernes bombardement af Shellhuset, hvor han 
netop var bragt ned til forhør i bygningens ned-
re etager. 
 
Mindestenen blev sat 10. juni 1945 som erstat-
ning for den gravsten, man aldrig kunne sætte 
for ham, idet man aldrig fandt hans legeme i 
ruinerne. 
 
Stenen blev i 2008 flyttet på familiens foranled-
ning fra den oprindelige placering øst for Hånd-
boldbanen til den nuværende på Toppen af Hø-
je Sandbjerg. 

3363 
 

 

 

HUSK 
Sct. Hans aften 

Se side 3 
 

 
 

Victors kiste i Sct. Thomas kirke med 
sækkepibespilleren i baggrunden 

 

2409 Victor Middelboe, R 
26. september 1920 - 21. februar 2014 

 
Livsvarigt medlem 2409 Victor Middelboe var 
født i Skotland af en skotsk mor og en dansk far. 
Derfor hans lidt specielle facon. Han kom til 
Danmark i 1935, hvor han efter en landbrugsud-
dannelse gradvist blev videnskabsmand med en 
fornem indsats på isotopområdet. I 1941 meldte 
han sig til AS og til hjemmeværnet i 1949, hvor 
han indtrådte i KMP 6602 med nr. 010. Han op-
nåede i 2009 at få dronningens 60 års medalje 
for sin deltagelse i Hjemmeværnet. 
 
Som et lyn fra en klar himmel viste han sig som 
mæcen for Høje Sandbjerglejren i 2003, hvor 
han lige før sommerferien ”anonymt” donerede 
50.000 kr. til udskiftning af bro og trappe mellem 
B1 og B4 og til fornyelse af to af de medtagne 
røde gavle. Senere i oktober 2004, da man var i 
nød for i tide at kunne udnytte en fredningsdi-
spensation, kom der fra Victor ad to gange i alt 
150.000 kr., der gjorde det realistisk at sætte 
projekt Barak 5 i værk. Det projekt blev så fuld-
ført for midler som Pangel testamentarisk skæn-
kede foreningen. 
 
Victor blev bisat den 3. marts fra Sct. Thomas 
kirke på Frederiksberg - tæt ved hans tidligere 
bolig og arbejdsplads (landbohøjskolen) under 
overværelse af kolleger, familie og en gammel 
HJV kammerat fra 6602 samt undertegnede 
som deltager fra AS. Hans skotske herkomst 
blev afslutningsvis understreget af en sækkepi-
bespiller med melodien ”Auld Lang Syne”. 

3363 
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Fredningsnævnet har besluttet 
Søllerød Naturpark 

 
Så kom den, fredningsnævnets afgørelse, efter 2 
års sagsbehandling og kamp mellem Rudersdal 
Kommune & Naturstyrelsen og de private 
lodsejere. Meget fik vi udrettet. Fra en 
”progressiv” fredning med allemands adgang og 
kommunal plejebestemmelse over området, fik vi 
med vore naboer ændret fredningen til nær ved 
en status quo fredning. Men med vores smukke 
øvelsesområde, vel kommunens største privat-
ejede naturgrund, kom vi ikke helt igennem.  
 
Fredningsnævnet besluttede, at der skal være en 
trampesti for fodgængere fra Toppen til Rude 
Skov hen over øvelsesområdet. Selv om vi fik 
flere begrænsninger i almenvellets ret til at 
komme på området, begrænsninger som gør, at 
vi vil kunne fortsætte vore idrætsaktiviteter der 
oppe, lykkedes det ikke at undgå stien eller få 
den lagt nord for diget langs nordskellet. 
 
Derfor har vi besluttet at anke fredningen. Vor 
sagfører har indsendt klagen og de næste år kan 
vi håbe på at kunne påvirke Natur- og 
Miljøankenævnet til at mildne generne for 
foreningen. Håbet har vi da. 
 

Renovering af bygning 2 og 3 
næsten færdig 

 
I sidste nummer af bladet gennemgik jeg reno-
veringsprojektet og beskrev, hvordan du ville 
opleve bygning 2 og 3, når projektet var fær-
digt. Og selv om lejren stadig ligner en bygge-
plads, er vi så tæt på færdiggørelsen, at når du 
sidder med dette nummer, stråler lejren i sin 
nye pragt. 
 
Tænk jer, en Høje Sandbjerg lejr med moderne 
faciliteter til op mod 40 mand. Med nye tage, 
hvor lyset strømmer ind gennem ovenlysvin-
duerne, hvor vægge og gulve er isolerede og 
danner komfortable messer og opholdsrum, 
hvor køkken, opvask og de sanitære faciliteter 
er sunde og nemme at holde rene, og hvor de 
fire velindrettede sovesale kan danne rammen 
om en tryg nattesøvn selv i koldt og vådt vejr. 
 
En lejr, som kan danne rammen om forenin-
gens mange aktiviteter og gøre det muligt at 
nyde de exceptionelt smukke omgivelser på 
vores store og velholdte naturgrund. 
 
Og dermed også en lejr, som vi kan leje ud og 
dermed skaffe midler til drift, vedligeholdelse 
og ejendomsskatter uden at skulle bruge af 
medlemmernes kontingent. Og samtidigt gøre 
det vil være muligt for medlemmer at bruge lej-
ren til personlige mærkedage. 
 
Drømmen, hvis implementering begyndte for 
godt 10 år siden, synes nær ved at gå i opfyl-
delse og ved det nært forestående 100 års ju-
bilæum markere, at vi er klar til endnu 100 år 
på Bjerget. Glæd jer. 
 
Men uden egen indsats går det ikke, så deler 
du glæden ved Høje Sandbjerg lejren, så meld 
dig som Sandbjerger og tag del i det nødven-
dige arbejde med driften. 

 

Sandbjerginspektøren 
 
Rejsegilde - 4. marts 2014 
 
Nyt epoxymalet gulv i undermessen 
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Klubmesterskab i 
orienteringsløb 

10. maj 2014 
 
Vi var heldige - vejret var acceptabelt og uden 
regn. Efter de sædvanlige beretninger om egen 
uformåen, skader, manglende træning og man-
ge andre påfund for at på forhånd undskylde 
det måske middelmådige resultat løb deltager-
ne ud på en fin O-bane - udlagt af X-formand 
Erling - med meget tungt, riset og meget bakket 
terræn og også et par postplaceringer, som vi 
vist ikke har set anvendt før. 
 
Hvordan, det gik, kan ses på resultatlisten. 
 

Feltsportsinspektøren overrækker pokalen 
til vinderen Christian Saxe, som desværre 
havde en anden aftale om eftermiddagen 

og derfor måtte forlade os før frokosten 
 
Arrangementet bar selvfølgelig noget præg af, 
at Bjerget er under ombygning, bl.a. var der en 
del klager over vandets temperatur, som vakte 
minder fra en for længst forgangen fortid med 
primitivere forhold, som de ældre medlemmer 
tydeligt husker. 
 
Frokosten blev holdt i D-messen, som også 
blev brugt som sandbjerginspektørens tømrer-
værksted til samling af nye senge til lofterne. 
Der var derfor ikke meget plads, og efter at da-
merne kom med madpakkerne, kunne vi ikke 
have været én person mere omkring bordet. 
 
Men det gik, og det blev en meget fin frokost 
med efterfølgende tur til Toppen. De velkendte 
traditioner blev fulgt, og en af de ældre deltage-
re kommenterede glad, at stemningen og sang-
lysten næsten var som i de gode gamle dage. 
 
Desværre var der alt for få deltagere, men lige 
med hensyn til pladsen ved frokosten var det 
måske meget godt. Til næste år har vi ikke det 
pladsproblem, så der må vi sørge for, at der 
kommer mange flere. 

 
 
 
 

RESULTAT: 
 
Mesterskabsbanen - 7,5 km. / 16 poster 
 
1 4431 Christian Saxe 1 t 09 m 45 s 

2 4166 Nis Schmidt 1 t 20 m 15 s 

3 3572 Peter Werling 1 t 22 m 40 s 

4 4206 Carsten Sveding 1 t 25 m 45 s 

5 3811 Peter Bjørn Jensen 1 t 38 m 55 s 

6 3764 Niels-Erik O. Hansen 1 t 42 m 15 s 

 
Motionsbanen - 3,9 km / 6 poster 
 
1 Gæst Bente Skov Jensen 1 t 06 m 40 s 
 

Og Birger Hoff ”gik en tur” med kort. 
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God frokoststemning i D-messen  Den tapre lille skare, som sluttede på Toppen med 
 afsyngning af Borgeren, Studenten og Nu er det stille. Det 
 må have lydt acceptabelt - en undrende familie, som kom 
 forbi, spurgte pænt, om vi var en ”sangforening” på udflugt. 

 

 
Resterende årsprogram 2014 
 
Torsdag 29. maj SM stafet Nordsjælland FIF 

 Ukendt ? DM O-biathlon 

Lørdag 14. juni AS - P7 København AS 

Mandag 23. juni Sct. Hans aften 

   (se side 3) Bjerget Feltsportssektionen 

 10.-13. juli VM O-biathlon Storkow, Tyskland 

Fredag 29. august ? DM feltsport 

Torsdag 11. sept. Træningsskydning Bjerget Nis Schmidt & 

Torsdag 18. sept. Træningsskydning Bjerget  Carsten Sveding 

Lørdag 20. sept. ? Åbent klubm. O-biathlon Bjerget / Rude Skov ? 

Lørdag 6. december Bøftur Bjerget / Rude Skov Birger Hoff 
 

Aktiviteter med fed skrift arrangerer vi selv. 
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Løbsberetning fra DM 
O-biathlon i Vestjylland 

 

11.-13. april 2014 
 

Dansk Militær Idrætsforbunds forskellige me-
sterskaber er kommet under hårdt pres efter de 
seneste sparerunder i Forsvaret, hvor man 
blandt andet har befalet, at der ikke må bruges 
arbejdstid på hverken tilrettelæggelse af eller 
deltagelse i disse mesterskaber. Dette forhold 
sammenholdt med stedse færre tjenestesteder 
- og dermed færre idrætsforeninger - har med-
ført, at man nu i stor udstrækning trækker på 
ildsjælene i idrætsforeningerne, når de forskel-
lige mesterskaber skal afvikles. 
 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening havde 
påtaget sig at afholde DM O-biathlon 2014, og 
af forskellige årsager var man nødt at lægge 
dette mesterskab i weekenden 11.-13. april, 
hvilket betød, at markante løbere fra AS ikke 
kunne deltage af hensyn til allerede planlagte 
påskeaktiviteter. 
 
Desuagtet fandt en lille sluttet skare fra AS vej 
til Holstebro, nemlig Kai Willadsen (der pligt-
skyldigt rejser fra Estland for at deltage), Chri-
stian Saxe, Ulrik Nielsen og undertegnede. Ulrik 
kunne dog kun deltage i den klassiske disciplin 
om lørdagen. 
 
Sprintdisciplinen blev afviklet med Ulfborg Skyt-
tecenter som udgangspunkt, hvor man nu har 
oprettet et permanent baneanlæg med rigtige 
biathlonskiver. Det var med en vis ængstelse, 
at vi gjorde klar til start på orienteringsmomen-
tet, idet ingen endnu helt har glemt, hvilke ori-
enteringsmæssige udfordringer banelægger 
Frede Truelsen udsatte os for samme sted ved 
DM Feltsport i sensommeren 2013. 
 
Om orienteringsløbet var lettere denne gang, 
eller om løberne havde lært af deres utallige 
fadæser fra DM Feltsport, kan jeg ikke afgøre, 
men alle kom igennem uden alvorlige fejl, og 
det var vel kun fysikken og skydeevnerne, der 
var de begrænsende faktorer for os denne 
gang. AS fik en enkelt podieplacering, idet jeg 
fik 2. pladsen i Veteran-klassen. 

Klassisk O-biathlon - med skydning, punktorien-
tering og fri orientering - blev arrangeret i Klo-
sterhede Plantage. Man havde valgt at bruge 
metode B, hvor skydemomentet gennemføres 
adskilt fra de øvrige discipliner af hensyn til at 
kunne nedpakke og flytte biathlonskiverne til 
søndagens stafet hurtigst muligt. 
 
Med al mulig forståelse for arrangørernes udfor-
dringer med de praktiske forhold så er metode A 
langt at foretrække, og hvis valget af metode B 
havde været funderet i terræn- og skydesikker-
hedsmæssige forhold, så havde det været lettere 
at fordøje. 
 
Den valgte del af Klosterhede Plantage bød ikke 
på de store orienteringsmæssige udfordringer. 
Punktorienteringen var ganske enkel, og kunsten 
bestod i at omstille sig til dette og dermed løbe 
så hurtigt som muligt. Baneforløbet i oriente-
ringsløbet lå stort set på åben hede med 3 tæt-
stående poster i åben fyrreskov midtvejs, og 
dermed var der igen lagt op til, at der skulle 
maksimal fart i skoene. 
 
Disciplinen udløste disse placeringer for AS: Ul-
rik fik 2. pladsen i Herre elite, jeg fik 3. pladsen i 
Veteran og Kai, Christian og jeg fik 3. pladsen i 
holdkonkurrencen for de gamle drenge. 
 
Stafetten blev afholdt i Vestre Plantage, som lig-
ger op til Dragonkasernen, og her lykkedes det 
igen at bringe foreningen på præmieskamlen, 
idet vi hjemtog 3. pladsen i stafet, og dermed fik 
jeg rettet op på mit flossede renommé fra 2013 
på Bornholm, hvor jeg undlod/glemte at klippe en 
post og dermed satte en ellers overbevisende 1. 
plads over styr ! 
 
Således kunne vi iværksætte forskydning mod 
Sjælland efter 3 gode løbsoplevelser, tørvejr og 
hyggeligt samvær med den hårde kerne, der tro-
fast møder frem til alle mesterskaber. 
 

4250 Jørgen Pedersen 
 

 

 

HUSK 
Sct. Hans aften 

Se side 3 
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Resterende skydeprogram  

for langdistanceskydning - forår 2014 
 

 Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger 

Lørdag d. 24. maj 
3. Foss, 15 skud liggende,  
300 m 

Svensk hovedsk. + 3 kn. & 2 st. 

Lørdag d. 31. maj Forårsterrænskydning, KSC  Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Lørdag d. 31. maj 3. xxx 3x5 skud, 200 m  

Lørdag d. 7. juni 
P7 træning,  
300 m svensk hovedskydn. 

Derefter 200 m 3x5, som til P7! 

Lørdag d. 14. juni AS-P7 2014 Alle mand af hus !! 

Lørdag d. 21. juni 
Sidste skydedag 
4. xxx. 3x5 skud, 200 m 

Point til Schmiegelow pokalen  
tæller dobbelt. 

 

Træningstid lørdag kl. 13.00 - 16.00, hvor vi mødes på 200m eller 300m 
banen afhængig af dagens skydning. Vi har fem baner til rådighed og kan 
tilkøbe ekstra, hvis der er trængsel.  

Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor vi over en kop kaffe rengør 
våben, diskuterer træningsmetoder, resultater samt løst og fast. Ammuniti-
on kan efter aftale købes hos undertegnede. 

Aftenstævner og øvrige åbne stævner kan indgå i skyttekongeskydningen, 
men tæller kun til foreningens pokalskydninger, hvis skydningen er skudt på 
foreningens træningsdag. Efter aftale kan skydninger til skyttekongeskyd-
ningen i enkelte tilfælde skydes søndag. 

Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men hvis jeg ikke selv er på 
banen kl. 13.00, aftaler jeg nærmere med en anden AS skytte. 

Med skyttehilsen og vel mødt! 

3745 Finn Scheibye 
 
 
 
 
 

Ændringer til adresse, telefon og mail 
skal sendes til kontoret. 

 

- - - og hvis du har fået ny e-mail adresse 
bedes dette også meddelt kontoret. 

  

mailto:mhammer@post3.tele.dk
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Sekretæren tager referat, 

Formanden aflægger 

beretning,  

dirigenten og  

kassereren. 

 
 
 

Generalforsamlingsreferat 
 

(fortsat fra side 9) 
 
Alt i alt et godt år og igen i år med biathleternes 
resultater som absolutte højdepunkter. 
 
GYMNASTIKSEKTIONEN 
 
Vinter og forår 2013 fortsatte træningen tirsdag 
og fredag på henholdsvis Husum Skole og Kor-
sager Skole, begge i Husum. Der var stort 
fremmøde specielt om tirsdagen. 
 
Sommerafslutning blev holdt på Bjerget d. 21. 
maj med 14 deltagere. 
 
Vi har af kommunen fået lovning på, at vi de 
næste 2 år er sikret adgang til gymnastiksal på 
hhv. Brønshøj Skole om tirsdagen og fortsat 
Korsager Skole om fredagen.  
 
Efterårssæsonen startede 10. september og 
har kørt med fortsat stort fremmøde specielt om 
tirsdagen. 
 
Juleafslutning blev holdt d. 10. december, hvor 
Bent Tholander og fru Annelise stillede deres 
hjem til rådighed efter gymnastikken. Aage 
Bruuns pokal fra et stævne i 1908 blev tildelt 
værtsfolkene som vandrepokal. 
xxx  

 

Rudolf Krafts mindepokal (kammeratskabspo-
kalen) blev tildelt Keld Serup. 
 
Vores lærer, Leif, har igen i 2013 ydet en formi-
dabel indsats, og vi lader ham ofte forstå, hvor 
taknemmelige vi er. Ved de årlige selskabelige 
sammenkomster hylder vi ham og betænker 
ham på beskeden vis. 
 
HJEMMEVÆRNSSEKTIONEN 
 
AS HJV sektion har som sædvanligt gennem-
ført sin BØF-tur i december. I år skete der tillige 
en udskiftning i kjæftoratet, idet 4296 Rune 
Iversen overtog stafetten som Kjæft LXX. 
 
Derudover indgik 4378 Kristian Hansen, 4241 
Christian Bergqvist og 4159 Christian Øelund i 
HJV kontingent til US National Guards øvelse 
Golden Coyote i South Dakota i juni. Golden 
Coyote er en årlig tilbagevendende øvelse i bri-
gaderamme, der betoner forskellige militæropga-
ver. I 2013 var det f.eks. stabiliseringsopgaver, i 
hvilken forbindelse HJV stillede en Force Protec-
tion Deling samt et stabselement. 
 
SANDBJERGINSPEKTIONEN 
 
Generelt 
2013 har været et hektisk år for Sandbjergin-
spektionen med mange gæster og flere spæn-
dende projekter. 
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Anvendelse 
En forstærket markedsføring af lejren de dage, 
hvor vi ikke selv bruger den, har medført en brut-
toindtægt på over 150.000 kr. Foreningens med-
lemmer har fortsat mulighed for at bruge lejren til 
personlige mærkedage. 
 
Lejren 
Som nævnt på tidligere generalforsamlinger 
trængte bygning 2 og 3 voldsomt til en grundig 
renovering. Da vi i efteråret fik den glædelige 
meddelelse fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine 
McKinney Møllers Fond til almene Formaal”, om 
at den ville støtte projektet på visse betingelser 
med op til 1,7 mio. kr., fik inspektionen virkelig 
travlt. Den skulle lave ansøgning om byggetilla-
delse til Rudersdal Kommune, detaljere projek-
tet, udarbejde udbudsmateriale og samtidigt 
klargøre bygningerne til arbejdet. Hvorledes det 
er gået, kan I ved selvsyn danne jer et indtryk af. 
 
Grunden 
Efter næsten to års sagsbehandling fik vi i efter-
året tilladelse til at oprette den græsarmerede 
parkeringsplads, vi så længe har ønsket os. Med 
hjælp fra Sandbjergerne er pladsen nu etableret. 
 
Arbejdet med at rense Søen op, så vandfladen 
atter kan være fri, mislykkedes ved første forsøg 
i marts. Vi erkendte, at der var behov for en mere 
professionel løsning og begyndte at søge fonde 
til støtte herfor. Resultatet hører næste års be-
retning til, men at det er lykkedes, kan I se på 
Søen. 
 
Endelig tog fredningssagen, som jeg omtalte i 
beretningen sidste år, atter fart i december. Det 
er en længere og sørgelig historie som 7. april 
sluttede med en afgørelse, der gik os imod. For 
at I ikke skal vente spændt til næste års gene-
ralforsamling med at blive orienteret, har jeg 
bedt sandbjerginspektøren om under punkt 
eventuelt at give os en kort opdatering.  
 
Som om det ikke var nok ramte sidste års stor-
me øvelsesområdet og væltede over 30 træer, 
som inspektionen nu kæmper med at skære op, 
fjerne og kløve. Alligevel nåede inspektionen 
også at opsætte 3 uglekasser i det håb, at vi en 
dag kan få ynglende logofugle på grunden. 
 
 

Som I kan høre, er der nok at gøre. Har du lyst 
til at give en hånd med. Så meld dig som Sand-
bjerger og kom på Sandbjerginspektørens mail-
liste. Du vil i så fald modtage informationer, når 
der sker noget, men det er fortsat uforpligtende, 
og du afgør selv i hvert enkelt tilfælde, om du 
har tid og lyst til at deltage. 
 
AFSLUTNING 
 
Hvis vi i AS havde tradition for at udnævne årets 
AS`er, så ville jeg ikke være i tvivl om, at den 
ære i 2013 skulle tilfalde sandbjerginspektøren, 
Birger Hoff. Du har - ud over den daglige drift og 
oprydning efter efterårets storme - ydet en for-
midabel indsats både ifm. byggeriet, men også 
ifm. med vores til tider meget udmattende dialog 
med myndigheder og interesseorganisationer 
om fredningssagen, oprensning af søen og an-
læggelse af den armerede P-plads m.m. 
 
Andre af foreningens medlemmer har også på 
forskellig vis bidraget meget konstruktivt i dette 
arbejde.  
 
Jeg vil afslutningsvis gerne takke alle, der i årets 
løb på den ene eller anden måde, har bidraget 
til at vores forening har det godt. 
 
Dette afslutter min beretning. 
 
Bemærkninger til beretningen. 
 
Kay Søren Nielsen mente, at der skulle være 
flere foreningsarrangementer, da der på nuvæ-
rende tidspunkt kun er generalforsamlingen og 
Sct. Hans. Derfor mente han, at man burde 
genoverveje 5. maj arrangementet. 
 
Peter Koefoed ønskede en redegørelse vedr. 
bestyrelsens annullering af 5. maj arrangemen-
tet. 
Dirigenten oplyste, at en sådan ville komme un-
der eventuelt. 
 
Christian Bergqvist orienterede om, at HJV-
sektionen ville afholde et besøg på Tøjhuset 
grundlovsdag. 
 
Der var ikke yderligere bemærkninger til for-
mandens beretning, som herefter blev godkendt 
med akklamation. 
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ad 3. Kassereren forelægger det reviderede 
regnskab til godkendelse 
 
Kassereren udleverede og gennemgik regn-
skaberne, og originalregnskaber med under-
skrifter blev kontrolleret af dirigenten. 
 
Akademisk Skytteforening: 
 
Kontingentindtægter er større end sidste år. 
Dette dækker ikke kun over medlemsfremgang, 
men også over, at skydeinspektionen opkræver 
et introduktionsgebyr for nye skytter - i alt ca. 
kr. 10.000. 
 
Øvrige tilskud dækker gave fra Pangels Minde-
fond + AS Fonde. 
 
Udgifter i Skydeinspektionen er i 2013 lidt lave-
re end sidste år - bl.a. på grund af flere ind-
tægtsgivende arrangementer. 
 
Sandbjerg er opført i regnskabet som en udgift 
på kr. 74.369. Det dækker over en meget større 
indtægt sidste år, men også en hensættelse til 
igangværende byggeri. 
 
Omkostningerne til bladet er faldet med ca. kr. 
10.000 p.gr.af skift af fremstillingsmåde, trykkeri 
samt anden metode for udsendelse. 
 
Alt i alt ca. samme omkostningsniveau som sid-
ste år. 
 
Resultatet bliver et overskud på kr. 49.157. Hvis 
man kan huske regnskabet fra sidste år, var der 
et underskud på ca. tkr. 44, som skyldtes tryk-
ning af sangbog, og hvor tilskuddet hertil fra 
Pangels Mindelegat endnu ikke var modtaget. 
Så de to år tilsammen går omtrent i 0. 
 
Balancen er som tidligere år. Det skal dog be-
mærkes, at vurderingen af Høje Sandbjerg er 
praktisk taget uændret. Da den nye vurdering 
kom sidste år var vurderingen tredoblet, men vi 
klagede, og resultatet blev, at vi kom tilbage til 
tidligere niveau. 
 
De Akademiske Skyttefonde: 
 
Regnskabet er som sidste år og giver fortsat ca. 
5000 kr. pr år til støtte for foreningen. Bruges 
bl.a. til patronlegat. 

Resultatet er som sidste år. Udlodningen en 
anelse større, hvilket skyldes en omplacering af 
midlerne, men denne høje udlodning aftager 
sandsynligvis. 
 
Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen 
Margrethe Zehngraffs Idrætsfond for Danske 
Studenter: 
 
Resultatet er som sidste år, men indtægterne har 
været større, hvilket begrunder den kr. 7000 
større udlodning. På Danske Invest High Yield 
obligationerne var udbyttet meget stort, men det 
er faldet i 2014.  
 
Der var ingen bemærkninger til regnskaberne, 
som godkendtes med akklamation. 
 
ad 4. Behandling af indkomne forslag 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modta-
get nogen forslag.  
 
ad 5. Kassereren forelægger budget til god-
kendelse 
 
Kassereren gennemgik budgettet for 2014: 
Fremgår af side 8 i det omdelte regnskab. 
 
Væsentligste ændring er øvrige tilskud, hvor vi 
har fået kr. 30.000 fra 5. juni fonden til oprens-
ning af søen, og de er brugt. Byggeprojektet er 
den næste store post med udbetalingen fra AP 
Møller Fonden. 
 
Samlet sigter vi efter et nul resultat i 2014. 
 
Spørgsmål til budget: 
 
Morten Hammer hvordan bliver byggeriet finan-
sieret?  
Kassereren svarede, at vi har fået udbetalt 1,3 
mio. fra AP Møller, det resterende beløb udbeta-
les, når byggeriet er færdigt. Det 1,3 mio. er ud-
betalt, mod at AP Møller Fonden modtager et 
regnskab, men der er blot tale om et almindeligt 
halvårsregnskab. Vi mangler dermed et par 
hundredetusinde for, at kunne finansiere bygge-
riet indtil den sidste udbetaling fra AP Møller fon-
den, men har modtaget et tilsagn fra et venligt 
medlem, som gerne vil låne os de sidste par 
hundredetusinde. 
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Nogle af de andægtigt lyttende deltagere 
 
 
Palle Skovhus Jensen har entreprenøren stillet 
sikkerhed, som det er normalt? 
Bo Scheibye - ja på 10 %  
 
Budgettet blev godkendt med akklamation. 
 
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 med akklamation. 
 
ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11 
 
Formanden: Alle i bestyrelsen er rede til gen-
valg. 

 Formand: Genvalg af 
 3849 Aksel Munk Iversen. 

 Næstformand: Genvalg af 
 4276 Palle Skovhus Jensen.  

 Kasserer: Genvalg af  
 3448 Bo Scheibye. 

 Sekretær: Genvalg af  
 4290 Søren Østergaard.  

 Sandbjerginspektør: Genvalg af  
 3801 Birger Hoff. 

 Skydeinspektør: Genvalg af  
 3745 Finn Scheibye. 
 

 Gymnastikinspektør: Genvalg af  

  3098 Peter M. Lund. 

 Feltsportsinspektør: Genvalg af  
 4206 Carsten Sveding. 

 Inspektør for HJV-sektionen: Genvalg af 
 4241 Christian Bergqvist. 

 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
 
ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupple-
ant, jf. § 24 
 
Sagkyndig revisor Kristian J. Krogsgaard ønsker 
at stoppe. Mette Harder er - efter henvendelse 
fra bestyrelsen - villig til at overtage hvervet som 
sagkyndig revisor. Derfor foreslår Bestyrelsen 
valg af revisorer således: 
 

 Sagkyndig revisor: Nyvalg 
 4231 Mette Harder. 

 Kritisk revisor: Genvalg af 
 3793 Morten Hammer. 

 Suppleant: Genvalg af 
 3512 Svend Mørup. 

 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
 
ad 9. Valg af repræsentanter til organisatio-
ner uden for Akademisk Skytteforening 

 

 I forvejen er AS repræsenteret med 3745 
Finn Scheibye, som er formand for DDS 
Storkøbenhavn og også AS’s repræsen-
tant i SKAK-hus foreningens bestyrelse. 
xxx 
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 Til bestyrelsen for de Akademiske Skyt-
tefonde foreslås genvalg af: 4185 Steen 
Vestergaard Andersen 

 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
 
ad 10: Eventuelt 
 
Konkurrence i bladet: 
Peter Bannov: Jeg havde indsat en lille konkur-
rence i bladet vedr. en lille strofe, og der var 9, 
som gættede rigtigt, og vinderen blev Peter 
Lund.  Til lykke. 
 
Birger Hoff berettede om status i frednings-
sagen: 
Til formålet blev der opstillet projektor, så area-
let med optegning af grunden kunne vises, Bir-
ger Hoff redegjorde for sagsforløbet. 
Birger Hoff spurgte forsamlingen, om forenin-
gen skal anke? 
Efter nogen drøftelse blev det besluttet at anke 
fredningsnævnets afgørelse. 
 
Byggesagen: 
Birger Hoff, jeg vil ikke sige noget om byggesa-
gen, men gerne besvare spørgsmål. 
Peter Koefoed, hvorfor ser taget så dårligt ud 
på den nye bygning ? 
Birger Hoff, det har vi spurgt ind til gentagne 
gange, men vi får ikke noget svar. 
Finn Scheibye, jeg tror, man har lagt fugtige 
bats op, så det har givet damp, og så kommer 
der buler. 
Birger Hoff, hovedentreprenøren er også util-
freds med taget, og vi skal selvfølgelig sikre, at 
der ikke opstår svamp, og at det ser ordenligt 
ud. 
Palle Skovhus Jensen, jeg kontakter en tag-
lægger. 
Niels-Erik O. Hansen, husk den 5 årige garanti-
periode i AB92, og ikke at godkende noget på 
byggemøderne, før det er 100 % i orden. 
 
Dirigenten bemærkede her, at dette ikke var et 
teknisk byggemøde. 
 
Der blev spurgt til, hvornår byggeriet er færdigt 
? 
Birger Hoff, den 9. maj plus ca. en uge. 
 
5. maj arrangement ? 
Formanden gennemgik sagsforløbet således:  

Ole Hasselbalch og undertegnede har primo 
2013 ført en længere mailkorrespondance om 5. 
maj arrangement. Det vil være alt for omfattende 
i dette forum, at komme ind på alle de holdninger 
og argumenter m.m., der er fremført i denne for-
bindelse.  
Jeg ser sagens hovedpunkter således: 
Vist nok i 2009 tog Ole og Peter Koefoed initiativ 
til at markere befrielsesdagen ved afholdelse af 
et 5. maj arrangement på Bjerget. Arrangementet 
har været gennemført frem til og med 2013 med 
Ole og Peter som ankermænd. Arrangementet 
har varieret lidt gennem årene, men fælles træk 
har været: Tur til Toppen, spisning og foredrag. 
AS medlemmer har været inviteret. Herudover 
har Ole og Peter inviteret eksterne gæster. 
Jeg vil give et resume af en mail, jeg har modta-
get fra Ole 5. april i år: Jf. Ole var formålet med 
møderne bl.a. at skabe interesse for foreningen 
hos eksterne indflydelsespersoner og potentielle 
medlemmer. Det er Oles vurdering, at møderne 
har haft deltagelse af en voksende kreds af sær-
deles interessante gæster. Møderne har endvi-
dere, som tilsigtet, afkastet både medlemmer og 
betydelige økonomiske bidrag (renoveringen af 
Sandbjerg, 1. del). 
Foredragsholdere har senest været Christian 
Øelund (AS) om Hjemmeværnet i Afghanistan, 
en CIA-agent om forberedelserne til Irak-krigen, 
fhv. general Hillingsø om Den Kolde Krig og tidli-
gere PET-souschef Niels Schmidt om påvirk-
ningsoperationerne mod Danmark dengang.  
I 2013 meddelte bestyrelsen imidlertid, at mø-
derne ikke længere kan holdes i foreningens 
navn. Eftersom de to nævnte ankermænd finder 
det uværdigt at skulle invitere privat til afholdelse 
af et befrielsesarrangement på Sandbjerg, har de 
indstillet møderne fra og med 2014. 
På denne baggrund stiller Ole flg. spørgsmål til 
bestyrelsen: ”Hvorfor vil foreningen ikke længere 
lægge navn til afholdelse af Sandbjerg-møderne 
på befrielsesdagen?” 
Ole og bestyrelsen har som tidligere nævnt alle-
rede drøftet emnet. Bestyrelsens holdning og 
argumenter er følgende: 

 Vi har ikke blandt hovedparten af forenin-
gens medlemmer registreret et ønske eller 
behov for at genoptage markering af be-
frielsen. 

 Bestyrelsen har efterspurgt nye anker-
mænd til gennemførelse af 5. maj arran-
gementet, uden for bestyrelseskredsen, 
men uden resultat.  
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 Bestyrelsen har vurderet, at vore ledel-
sesmæssige ressourcer, med større for-
del kan anvendes på foreningens mange 
forskellige sportslige arrangementer frem 
for at bruge kræfter på at genoplive en 
gammel tradition. 

 
Tilbage til Oles spørgsmål om: ”Hvorfor vil for-
eningen ikke længere lægge navn til afholdelse 
af Sandbjerg-møderne på befrielsesdagen?” 
Det vurderer bestyrelsen ikke, at foreningen 
skal, fordi bestyrelsen ikke ønsker at overtage 
5. maj arrangementet. Vi finder det derfor vigtigt 
at tilkendegive, at arrangementet ikke er et AS 
arrangement, men et medlemsarrangement. I 
modsat fald kunne der opstå en forventning om, 
at foreningen viderefører arrangementet, hvilket 
vi netop ikke vil. 
Når alt kommer til alt er spørgsmålet vel også 
mere af teoretisk art, idet ingen af parterne jo 
ønsker at forestå en videreførelse af arrange-
mentet. 
Jeg vil gerne have en tilkendegivelse af, hvem 
der synes, det er en god idé at forsætte arran-
gementet ? 
 
Dirigenten: Jeg synes, at emnet skal diskuteres 
inden en evt. vejledende afstemning. 
 
Kaj Søren Nielsen: Jeg stillede et spørgsmål til 
formandens beretning, som jeg ikke fik svar på. 
Det er min opfattelse, at der er behov for flere 
foreningsarrangementer, der kan binde forenin-
gen sammen. 
Mogens Camre har hæftet sig ved, at vi er to 
grupperingerne. Dem, der deltager i Høje 
Sandbjerg arbejdet, og dem, der deltager i de 
sportslige aktiviteter. Jeg finder det er naturligt, 
at vi holder nogle flere foreningsarrangementer, 
så vi kan knytte disse to grupperinger tættere 
sammen. Jeg vil meget gerne deltage i dette 
arbejde. 
Svend Mørup: Det har altid undret mig, at man 
ikke har højtidligholdt befrielsen. Jeg finder det 
stødende, at bestyrelsen ikke vil højtidligholde 
dette. 
Bo Scheibye: Det må være sektionerne, der 
evt. tager sig af arrangementet, og måske skal 
der laves en 5. maj sektion. 
Birger Hoff: Jeg har været til alle disse arran-
gementer, og jeg var nok den mest naturlige til 
at tage over, men jeg har ikke kræfter til det. 
 

Peter Koefoed: Vi forsætter gerne, hvis vi kan 
forsætte som vanligt ? 
Palle Skovhus Jensen: Vi fik en henvendelse fra 
Ole om overtagelse af arrangementet, men vi 
mente ikke, at bestyrelsen kunne overtage ar-
rangementet. Jeg tror, der har været nogle 
kommunikative misforståelser, men vi vil bare 
ikke overtage det. 
Kaj Søren Nielsen: Ole og Peter er villige til at 
forsætte under den forudsætning, at det er et AS 
arrangement. 
Nis Schmidt: Jeg var her oppe med nogle ven-
ner, og efter min opfattelse var det et meget sek-
terisk arrangement, som mine venner og under-
tegnede ikke ønsker at deltage i igen. 
 
Efter endt debat af emnet bad dirigenten forsam-
lingen om at tilkendegive, hvor mange der øn-
skede et 5. maj arrangement. 11 stemte for. 
 
Dirigenten anbefalede, at bestyrelsen igen drøf-
ter, om der skal afholdes et 5. maj arrangement. 
 
Gamle AS film 
Svend Mørup: Jeg er blevet kontaktet af Henrik 
Franck omkring nogle gamle AS film helt tilbage 
fra 1945, som han foreslår digitaliseret. Det skul-
le kunne gøres for en rimelig pris. Jeg har fået en 
fortegnelse, som jeg overrækker til bestyrelsen. 
Bestyrelsen vil se på det. 
 
Kaj Søren Nielsen Pangels mindelegat vil gerne 
betale udgifterne. 
 
Derefter var der ikke flere bemærkninger. 
 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlin-
gen afsluttet kl. 21.45. 
 
Formanden takkede Kristian Krogsgaard for 
hans tid som revisor og dirigenten for god ledel-
se af forhandlingerne. 
 
Derefter: ”Fanesang”. 
 

Dirigent: 3740 Erling Heidler 
 

 

 

HUSK 
Sct. Hans aften 

Se side 3 
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Resultatopgørelse for året 2013 
    Budget 
   2012 2014 
   (1.000 kr.) 
 
Indtægter Kontingenter, aktive 152.130 145 152 
 Kontingenter, passive 14.420 14 14 
 Renteindtægter 4.182 3 5 
 Kursavance, obligationer 1 0 0 
 Øvrige tilskud 45.900 16 1.706 
 Andre indtægter          524 0 0 
 
Indtægter i alt  216.977 178 1.877 
 
Aktivitets- Skydesektionen 43.615 62 50 
omkostninger Gymnastiksektionen 5.685 6 7 
 Feltsportssektionen 10.963 11 11 
 Hjemmeværnssektionen 452 0 1 
 Sandbjerginspektionen 74.369 54 30 
 Byggeprojekt Høje Sandbjerg 9.975 0 1.737 
 Stævner, konkurrencer og øvrige aktiviteter - 1.239 2 10 
 Bladet        20.784 33 23 
 Aktivitetsomkostninger i alt      164.604 168 1.869 
 
Administrations- Forsikringer 16.027 16 18 
omkostninger Gaver, præmier 0 41 2 
 Mødeudgifter 2.610 2 10 
 Øvrige administrationsomkostninger      8.579 12 12 
 Administrationsomkostninger i alt      27.216 71 42 
 
Udgifter i alt  191.820 239 1.911 
 
Resultat før særlige poster       25.157 - 61 34 
 
Særlige indtægter 
Modtaget fra Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen 
Margrethe Zehngraffs Idrætsfold for Danske Studenter      24.000 17 23 
 
Årets resultat  49.157 - 44 - 11 
 
Der disponeres således: 
 Overførsel til kapitalkonto      49.157 - 44 - 11 
  ….49.157 - 44 - 11 
 
 
Revisionspåtegning: Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar 2013 - 31. december 2013 er i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis. 
 
10. april 2014 Kristian J. Krogsgaard Morten Hammer 
 Statsautoriseret revisor Kritisk revisor 
 med deponeret beskikkelse 
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Balance pr. 31. december 2013 - Aktiver 
   31. dec. 2012 
    (1.000 kr.) 
Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver: 
 Ejendommen matr. nr. 6 g, Holte by, Søllerød 1  - 
    (Knt. ejendomsværdi senest pr. 1/10 2012 
    udg. kr. 4.800.000 heraf grundværdi  
    kr. 2.943.100) 
 SKAK-huset, Selinevej, 2300 København S 77.000  88 
    (Opført på lejet grund. AS ejer 1/3 af huset. 
    Optages til værdi af restgæld) 
 Inventar             1 77.002 - 
 
 Finansielle anlægsaktiver: 
 Obligationsbeholdning 
    Nom kr. 5.352, anskaffelsessum 5.348  8 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2013          594 5.942 1 
 Aktier, Danske Bank  
    1520 stk., anskaffelsessum 91.672  92 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2013     97.416    189.088 19 
 
 Anlægsaktiver i alt     272.032 242 
 
Omsætningsaktiver Beholdning af ammunition  48.210 114 
 Tilgodehavender, debitorer  46.667 57 
 Likvide beholdninger     399.957 243 
 Omsætningsaktiver i alt     494.834 414 
 
Aktiver i alt   766.866 656 
 
 

Balance pr. 31. december 2013 - Passiver 
   31. dec. 2012 
    (1.000 kr.) 
 
Egenkapital Kapitalkonto  385.832 337 
 Opskrivningshenlæggelse       98.010 54 
 Egenkapital i alt     483.842 391 
 
Hensættelser Vedligeholdelse Høje Sandbjerg     200.000 100 
 Hensættelser i alt     200.000 100 
 
Kort fristet gæld SKAK-hus, gæld til DDS  77.000 88 
 Omkostningskreditorer mv.         6.024 77 
 Gæld i alt       83.024 165 
 
Passiver i alt      766.866 656 
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Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


