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AKADEMISK SKYTTEFORENING 
 

Referat af generalforsamlingen 
 

den 27. april 2017, kl. 19.30 på Høje Sandbjerg 
 

 
Dagsorden jf. vedtægternes § 28 stk. 3: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Kassereren forelægger budget til godkendelse. 
6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8. 
7. Valg af bestyrelse, jf. § 11. 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 25. 
9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for AS. 
10. Eventuelt. 

 
 
ad 1. Valg af dirigent 
 
Formanden foreslog 3740 Erling Heidler til dirigent, hvilket blev godkendt med ak-
klamation. 
 
Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed jf. vedtægterne, og at indkaldel-
sen var udsendt rettidigt i bladets nr. 1/2017 omkring 1. marts. 
 
Han gennemgik afstemningsreglerne og konstaterede, at der - jf. vedtægternes § 30 
- var mødt 18 stemmeberettigede medlemmer. 
 
Dirigenten bemærkede, at da kassereren ikke kunne deltage, ville hans opgaver blive 
varetaget af revisoren 4231 Mette Harder. 
 
ad 2. Formanden aflægger beretning 
 
Formanden indledte med at bede forsamlingen mindes de i 2016 afdøde medlem-
mer: 
 
 4477 Peter Havsteen 5. januar 
 859 Preben de Fine Kühl 15. maj 
 2495 Ole Behn 21. maj 
 3595 Jens Snellman Fabricius 18. august 
 4245 Mogens Niels Juel Camre 5. december 
 
Æret være deres minde. 
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MEDLEMSSTATUS 
 
Pr. 31. december 2016 havde foreningen:  
 
Medlemmer i alt  304 *) (+ 17) 
Nytilgang  54 
Udmeldt  30 
Ekskluderet  1 
Afgået ved døden  5 
 
fordelt således: 

 Aktive  264 (+ 23) 

 Passive  38 (- 4) 

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

 Skydning  217 (+ 18) 

 Gymnastik  30 (+- 0) 

 Feltsport  41 (+ 1) 

 Hjemmeværn  40 (- 2) 

 Sandbjerg  13 (+ 1) 

 Uden sektionstilknytning  18 (- 2) 
 
*) Note. I beretning 2015 er medlemmer i alt fejlagtigt anført til 278. Tallet skulle have været 287. 

 
I 8 ud af de sidste 9 år har foreningen haft en netto tilgang af medlemmer. Kun forri-
ge år var der et fald på et enkelt medlem. Det bør også bemærkes, at vi har haft en 
tilgang på 54 nye medlemmer mod en afgang på 36. Ganske vist melder nogle af de 
nye sig ud igen efter kortere tid, men jeg synes, at vores medlemssituation og speci-
elt tilgang af nye medlemmer er meget tilfredsstillende. Det bemærkes også, at næ-
sten alle nye medlemmer tilgår skydesektionen.  
 
FORENINGSARRANGEMENTER 
 
Det alt overskyggende foreningsarrangement i 2016 var naturligvis fejring af Høje 
Sandbjergslejrens 100 års jubilæum den 13. maj.  
På en ualmindelig flot forårsdag med høj sol og omgivet af nyudsprungne bøgetræer 
indledte vi dagen med en højtidelighed ved Barfredsstenen og efterfulgt af reception i 
lejren. Foreningen havde inviteret repræsentanter for en række sportslige samar-
bejdspartnere, myndigheder, lejrens naboer samt foreningens medlemmer. I alt ca. 
65 personer deltog. 
Om aftenen var alle foreningens medlemmer med ledsager inviteret til festmiddag i 
lejren. Ca. 70 personer deltog. 
Jeg synes, foreningen gennemførte en meget flot og værdig markering af lejrens 100 
års jubilæum. Jeg vil for yderligere omtale af det flotte arrangement henvise til AS-
bladet, nr. 2/2016, hvor redaktøren, 3740 Erling Heidler, har sammensat en meget 
flot og omfattende artikel om dagen.  
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Af øvrige foreningsarrangementer, har der i lighed med tidligere år, været afholdt flg.: 
  

 Nytårskur på Bjerget med  ca. 45 deltagere.  

 Generalforsamling med spisning,  24 deltagere. 

 AS - P7/SKIF i Danmark. 

 Sct. Hans arrangement med spisning,  ca. 30 deltagere. 
 
 
SKYDESEKTIONEN 
 
deltog i 2016 i en række eksterne stævner med gode individuelle resultater. 

 Ved DGI Storkøbenhavns 15 m mesterskaber deltog AS med 9 pistolskytter 
og 1 riffelskytte og vandt tre guld-, en sølv- og tre bronzemedaljer. 

 4494 Jesper Oxbøl opnåede en guldmedalje på pistol med tohåndsfatning i 
klasse 2. 

 4315 Regin Gaarsmand opnåede en sølvmedalje fritstående på riffel. 

 4195 Alex Datcu vandt sølvmedalje på pistol med enhåndsfatning i klasse 3.  

 Ved DGI Storkøbenhavns 15 m turnering blev riffelholdet blev nr. to på riffel 
fritstående.  

 Ved DGI DM pistol på 15 m deltog kun en pistolskytte fra AS.  

 Ved DGI DM på 15 m riffel stillede vi med et hold på fire skytter. 4336 Peter 
C.S. Larsen blev bedste skytte med 189 p. + 186 p. 

 Foreningens skytter har i løbet af året deltaget i 10 terrænskydninger med 
gennemsnitlig 6 deltagere i hver skydning. 

 Ved DM i terrænskydning opnåede DGI Storkøbenhavns veteranhold en bron-
zemedalje med tre ud af fire skytter fra AS. 3745 Finn Scheibye opnåede en 
bronzemedalje i sekundskydning. 

 I DGI Storkøbenhavns udendørs mesterskaber deltog AS med 2 skytter på rif-
fel, og 5 på pistol.  

 3793 Morten Hammer vandt sølv på 200 m i veteranklassen. 3745 Finn Sche-
ibye vandt guld i klasse 1. På 300 m vandt 3745 Finn Scheibye guld og 3793 
Morten Hammer sølv i veteranklassen. 

 3745 Finn Scheibye opnåede en andenplads på finpistol i klasse 1.  
 
AS-P7 

 Den 84. kapskydning mellem AS og P7 blev afholdt på Københavns Skytte-
center og på Høje Sandbjerg.  

 Baneriffel blev vundet af AS, mens geværterrænskydningen blev vundet af P7.  

 Individuelt vandt Anders Petersson, P7 riffelskydningen og dermed Agnetes 
Hæderspris med 3898 Lars Worsaae på andenpladsen. 

 Alle pistol holdskydningerne vundet af AS. Individuelt vandt 4195 Alex Datcu, 
mens 4219 Alexander Khalileev blev nr. 2. 

 
Unimatch 

 Unimatchen mellem AS, Akademisk Skytterlag, Oslo (ASL) og Akademisk 
Skytteforening Aarhus (ASA) blev afholdt på Ulfborg Skyttecenter med AS 
Aarhus som vært  

 Skydningen består af baneskydning på riffel og terrænskydning på pistol.  
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 Der deltog 28 skytter hvoraf 27 gennemførte begge skydninger. AS Aarhus 
vandt begge holdskydninger med AS som runner-up. 

 Individuelt vandt 3745 Finn Scheibye riffelskydningen og 4195 Alex Datcu pi-
stolskydningen. Sammenlagt blev den individuelle skydning vundet af Kåre 
Janussen AS Aarhus.  

 
Indendørs skydningen 

 Aktiviteten på 15 m banen i DGI-byen er fortsat høj. I løbet af 2016 blev der 
solgt 75.000 stk. cal. 22 ammunition til en samlet pris på 45.000 kr. 

 Vi holder introduktionskurser for nye skytter to gange om måneden. Kurserne 
er normalt velbesøgt med typisk 3 – 6 deltagere pr. gang. I alt deltog 86 nye 
interesserede i introduktionskursus i DGI-byen i 2016. 

 Heraf indmeldte de 44 sig efter prøveperiodens udløb. Desværre er der også 
mange, der melder sig ud, når de efter 6 – 12 måneders medlemskab finder 
ud af, hvad det kræver at blive en dygtig skytte. 

 
Udendørs skydningen 

 I 2016 har interessen for at skyde med grovpistol på Københavns Skyttecenter 
fortsat ligget på et pænt niveau. Fem AS skytter havde ved udgangen af 2015 
IPSC (International Practical Shooting Confederation) licens under Dansk 
Sportsskytte Forbund. 

 25 m pistolskydning har i 2016 fortsat lidt under, at der ikke har været en dedi-
keret leder af aktiviteten.  

 På langdistance vandt 4239 Ola Hvamstad Foss pokalen (15 skud liggende på 
300 m).  

 Skydningerne om XXX-pokalen blev vundet af 3793 Morten Hammer (3x5 
skud på 200 m). 

 Colletpokalen - (3x10 skud på 300 m) blev vundet af 3881 Thomas Fjeldborg, 
mens  

 terrænskyttepokalerne blev vundet af 3745 Finn Scheibye, som også gen-
vandt skyttekongeskydningen og medaljeskydning II (10 bedste resultater i 
3x5 skud på 200 m). 

 Schmiegelow pokalen (3x5 skud på 200 m med handicap tillæg) blev vundet 
af 3881 Thomas Fjeldborg.  

 Poul Glesners mindepokal (3 resultater på 200 m liggende og et resultat på 
300 m liggende) blev vundet af 3793 Morten Hammer. 

 
Generelt  
Skydesektionen arbejder fortsat for, at flere af de mange nye skytter kan fastholdes 
over en længere årrække, herunder at nogle flere vil vise interesse for de udendørs 
discipliner på Kalvebod. 
 
I sin egenskab af formand for Københavns Skyttecenter har skydeinspektøren også i 
2016 arbejdet intenst med at drive skyttecentret som forening efter Københavns 
kommune ultimo 2011 trak sig fra driften. 
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FELTSPORTSSEKTIONEN 
 

Sektionen har haft en fin sæson med følgende højdepunkter: 
 
13.-15. april - DM Biathlon 
Stævnet blev gennemført i Slagelse midt i en arbejdsuge, hvilket vanskeliggjorde del-
tagelse for ”civile” AS`er.  
Der blev opnået flg. resultater: 
Klassisk distance: 

 4250 Jørgen Pedersen vandt VET 1 og 3838 Kai Willadsen blev nr. 3 

 4431 Christian Saxe blev nr. 2 i ÆOB 
Hold:  YOB og opefter:  

 En klar 1.plads til de 3 førnævnte. 
Stafet:  

 En 3. plads til samme tre. 
 
30. april - Klubmesterskab i orienteringsløb 

 4297 Ulrik Nielsen var banelægger og 4206 Carsten Sveding og fru Inger var 
løbsafviklere.  

 Der var samlet start i skoven og med et par sløjfer som skabte lettere forvirring 
og nogle fristelser for svage sjæle til at klippe en ekstra gang i ”kreativ række-
følge”.  

 En enkelt svag sjæl faldt i og blev straks diskvalificeret trods indrømmelse af 
sin brøde og forklaring om at ”det gjorde man skam i gamle dage”. 

 4166 Nis Schmidt vandt. 

 Efter frokost, sang, recitativer og fanesang sluttede en god dag med en tur på 
Toppen. 

 
18- juni - AS-P7 

 Årets konkurrence blev afviklet i Danmark. Vi stillede igen med et stærkt hold i 
form af 4089 Henrik Plenge, 4318 Troels Christiansen, 4431 Christian Saxe, 
4250 Jørgen Pedersen og 4179 Jørgen Nielsen.  

 AS vandt – igen – en meget sikker holdkonkurrence med 487 strafpoint mod 
P7’s 706. Individuelt var det til gengæld meget tæt, og igen blev det samlede 
resultat først afgjort med de sidste HGR kast. AS dominansen var udtalt med 
4318 Troels Christiansen som vinder, 4250 Jørgen Pedersen nr. 2, 4089 Hen-
rik Plenge nr. 3 og 4431 Christian Saxe nr. 5. 4089 Henrik Plenge vandt tek-
nikprisen.  

 De seneste års ensidige AS dominans er både godt og ondt. Godt fordi AS 
vinder, men mindre godt fordi den ensidige AS dominans svækker moral og 
motivation hos P7. De savner en sejr! 

 
2.-5. juli - VM i O-biathlon i Tjekkiet 

 4250 Jørgen Pedersen og 4431 Christian Saxe var sammen med det jyske 
kontingent og landshold til VM og opnåede fine resultater. 

 På klassisk distance blev det til sølvmedaljer til begge i hhv. H50 og H55 og i 
stafetten var de med til at vinde bronze. 
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26. september - DM Feltsport 

 DM i Feltsport blev igen i 2016 arrangeret af Skive Garnision med gennemfø-
relse af konkurrencerne  ved  Karup Øvelsesterræn og Mønsted Plantage.  

 4250 Jørgen Pedersen vandt i klassen VET1. I holdkonkurrencen, klasse HA, 
blev Henrik Plenge, 4431 Christian Saxe og 4318 Troels Christiansen nr. 2. 

 
1.-2. oktober - Klubmesterskab i O-Biathlon 

 Der var ca. 40 deltagere fra både det danske landshold samt enkelte fra Sve-
rige og Tyskland. Lejren viste sig igen at udgøre en perfekt ramme for afvikling 
af såvel konkurrencer som kammeratskabsaften i mandskabsmessen samt 
overnatning. 

 Lørdag var der klassisk distance med punkt-o, orienteringsløb og afsluttende 
skydning. Det blev et løb fyldt med tætte opgør og gode resultater. 

 AS nye klubmester - som bedst deltagende AS’er - blev 4431 Christian Saxe. 

 Søndag var der stafet og i år med fællesstart. Banerne var med o-løbssløjfer 
med efterfølgende skydning og ”optjente” strafrunder. Det gav livlig aktivitet på 
stævnepladsen med løbere på vej ind, skydning og strafrunder samt løbere på 
vej ud i skoven igen. Alt klappede fint og denne del af konkurrencen var meget 
publikumsvenligt. 

 En meget vellykket weekend, hvor lejren - og i særdeleshed ”Team Birger 
Hoff” - viste sit værd som stævnearrangør.  

 
5. december - Bøftur 

 4166 Nis Schmidt var arrangør og havde i sand bøftursånd arrangeret endnu 
en ”håbløs” konkurrence. Et kort i 14 småstykker, postplaceringer med max 
100m afvigelse fra placering på kortet og en tildeling af handicap i særklasse. 

 Vi havde en jubilar med. 3430 Erik Folkersen var med for gang nr. 50! Kun 5 
gange har han ikke været med siden sin AS indmeldelse i 1962, og Erik havde 
aldrig vundet den prestigefyldte bøftur. Presset på Erik var derfor enormt. 
Konkurrenterne viste ikke jubilaren nogen nåde og konkurrerede som altid. 
Men Erik stod for favoritpresset og med de tildelte handicap point vandt han i 
suveræn stil.  

 
Alt i alt et rigtig godt år for feltsportssektionen med det åbne klubmesterskab i Bi-
athlon som højdepunkt  
 
HJEMMEVÆRNSSEKTIONEN 
 

 Året har været præget af de sædvanlige aktiviteter, men der har ikke været af-
holdt egentlige særarrangementer.  

 Den 3. december blev der gennemført en hyggelig bøftur med alle traditionelle 
ritualer. Dog vil det være ønskeligt med lidt flere deltagere til næste bøftur.  

 
GYMNASTIKSEKTION 
 

 I 2016 fortsatte motionsgymnastikken to gange om ugen, dels på Brønshøj 
Skole, Husum Skole og Korsager Skole i Husum. 
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 Der har over året været ca. 20 aktive gymnaster med varieret mødefrekvens, 
men der har ofte været mere end 10 deltagere både tirsdag og fredag, hvilket 
må betegnes som fremgang. 

 I løbet af året har vi desværre haft 4 frafald grundet udmeldelse, sygdom og 
dødsfald.  

 Sommerafslutning d. 17. maj blev efter gymnastikken rundet af på Høje Sand-
bjerg med 15 deltagere til smørrebrød og hyggeligt samvær.  

 Juleafslutningen d. 6. december blev rundet af for nu 4. år i træk hos familien 
Tholander, som lagde hus til en hyggelig spisning af fru Annelises hjemmela-
vede gule ærter. 15 deltagere. 

 Rudolf Krafts mindepokal (kammeratskabspokalen) inkl. sølvfad vandrede ved 
juleafslutningen videre til 4395 Michael Tholander for det næste år.  

 Aage Bruun-pokalen forblev hos familien Tholander, idet pokalen hvert år til-
deles den gymnast (og hans familie), der sørger for, at vi kan holde vor juleaf-
slutning og spise gule ærter hjemme eller ude. 

 Som sædvanlig huskede vi ved begge vore selskabelige sammenkomster at 
takke vores lærer og træner 4292 Leif Berg Sørensen, som møder trofast op i 
salen 2 gange om ugen og således er den uundværlige drivkraft i gymnastik-
sektionen. Han er samtidig et fantastisk midtpunkt i det sociale samvær.  

 
SANDBJERGINSPEKTIONEN 
 

Generelt 

 100 års jubilæet for ibrugtagning af Høje Sandbjerg Lejren har været den store 
begivenhed i 2016, og lagde et naturligt fokus på at få bygninger og omgivel-
ser til at fremstå så smukke som muligt, og det synes inspektionen i al beske-
denhed, at det lykkedes ganske godt.   

 
Lejren 

 Trods færdiggørelse sidste år af de store renoveringsprojekter fortsætter en iv-
rig inspektion med mange mindre forbedringer. 

 
Fredningssagen 
25 MAJ iværksattes endeligt den nye fredning, som sammenlægger 28 gamle fred-
ninger til én. 
De vigtigste kendelser af betydning for Akademisk Skytteforening er: 

 Status quo i fredningen af vort øvelsesområde fortsætter stort set uændret, 
dog skal grunden plejes i henhold til en plejeplan. Inspektionen har med den 
anledning rullet den eksisterende drifts- og plejeplan, så den nu benævnes 
2016-2026, og fremsendt den til relevante myndigheder. 

 Publikum har fortsat kun ret til at færdes på Toppen øst for det store trådhegn. 

 Ved udskiftning af vore lys langs veje på grunden skal de etableres som park-
belysning. Inspektionen har over vinteren erstattet de eksisterende udelys 
med den klassiske Rørhat lampe, som lever op til fredningens krav. 

 Der kommer en sti fra Toppen til Rude Skov. Den etableres som en ubefæstet 
trampesti, kun for gående, og med en linjeføring hovedsagelig nord for det sto-
re stendige. Linjeføringen er fastlagt sammen med kommunen, som etablerer 
klaplåge og opsætter piktogrammer. Stien går kun et kort stykke over den luk-
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kede del af vort øvelsesområde helt mod øst, og vi kan lukke den 15 dage om 
året i forbindelse med skydning eller lignende.  

Alt i alt en afgørelse vi som forening kan være tilfreds med. 
 
Vi kan glæde os over, at med en lejr i stadig bedre stand, er der megen aktivitet her-
oppe. Det er foreningens aktiviteter, medlemsbrug og udlån mod slidpenge. At moni-
tere og støtte disse aktivister, vedligeholde øvelsesområdet og løbende forbedre lej-
ren, har været Sandbjerginspektionens hovedopgave i det forløbne år. 
 
GENERELT 
 
Jeg vil gerne give min fulde anerkendelse for det store arbejde og de mange aktivite-
ter, der udføres i AS forskellige sektioner. Dette arbejde understøttes imidlertid af en 
lang række administrative og praktiske gøremål, som er nødvendige for, at forenin-
gen kan fungere. Her tænker jeg ikke blot på det store arbejde med at holde og drive 
lejren, men også på bestyrelsens arbejde, udgivelse af AS-bladet samt medlemsad-
ministration og meget mere. 
 
Vores medlem 3311 Ove Popp Poulsen døde i 2015, og som bekendt testamentere-
de han hele sin formue til AS. Alle formaliteter, herunder fritagelse for boafgift, i for-
bindelse med oprettelse af ”Ove Popp Poulsens fond for Akademiske Skytter” er nu 
faldet på plads. Fonden blev endelig etableret i januar 2017 med en kapital på godt 5 
mio. kr.  
Ifølge Popps testamente skal afkastet fra Fonden anvendes af Skydeinspektionen, 
understøtte UNI-matchen samt gå til vedligehold og nyanlæg på Høje Sandbjerg. 
 
Vedrørende det nye år, dvs. i år 2017, er der pt. ikke planer om større fælles eller 
særlige tiltag. Det er hensigten, at der skal være fokus på de enkelte sektionernes 
aktiviteter og udvikling. Vi har for en gangs skyld heller ingen udestående med myn-
digheder i forbindelse med Bjerget. 
Dog vil jeg nævne, at bestyrelsen, i samarbejde med en proceskonsulent fra DGI, i 
2017 påbegynder et arbejde omkring foreningsudvikling, der skal afdække de trusler 
og muligheder, der kan gøre sig gældende for en forening af vores type. Arbejdet vil 
også indebære nogle planer for, hvor vi ser vores forening om 10 år, og hvordan vi 
får opfyldt disse planer. 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der i årets løb på den ene eller anden måde, 
har bidraget til driften af vores forening. 
Efter min opfattelse er foreningen i rigtig god gænge. Vi fortsætter vores kontinuerlige 
medlemstilgang, vi har udsigt til en særdeles god økonomi, vi opnår til stadighed flot-
te sportslige resultater og endelig er vi en forening med flere klubhuse, hvoraf Bjerget 
er helt i særklasse. 
 
Dette afslutter min beretning. 
 
Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning, som herefter 
blev godkendt med akklamation. 
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ad 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
I kassererens fravær forelagde revisor 4231 Mette Harder det reviderede regnskab til 
godkendelse 
Dirigenten meddelte, at han havde fået forevist Originalregnskaberne underskrevet af 
alle bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 
4231 Mette Harder udleverede og gennemgik regnskaberne, og originalregnskaber 
med underskrifter blev forevist dirigenten. 
 
Akademisk Skytteforening: 
Se venligst ledelsens årsberetning side 6 i regnskabet. 
 

Indtægter 

 Kontingenter aktive er stigende p.gr.a. flere medlemmer. Introkontingent, som 
opkræves af nye skytter når de første gang kommer på skydebanen udgør ca. 
kr. 14.000. Dette dækker introduktion og kontingent de første par måneder. 

 Øvrige tilskud skyldes væsentligst bidrag fra Zehngraff til Byggeprojekt Høje 
Sandbjerg på 162.000 kr.  

 Desuden tilskud fra Pangels Fond til 100 års jubilæet for Høje Sandbjerg. 

 Andre indtægter dækker Fredningsnævnets erstatning for sti i nord skellet 
samt salg af sangbøger til AS Århus. 

 
Omkostninger 

 Skydeinspektionen ligger omtrent som sidste år. 

 Feltsportsinspektionen er højere end budget p.gr.a. anskaffelse af biathlon rif-
ler. 

 HJV er negativ p.gr.a. at bidrag fra jubilarer, Pangels Fond samt ex-Kjæften 
overgik udgifterne til Bøfturen. 

 Sandbjerg regnskabet giver et underskud på ca. 28.000 kr. som skyldes ud-
skiftning af udendørs belysning. 

 Byggeprojekt omfatter renovering af den sidste del af Bygning 1, 2 og 3 bl. a. 
med akustisk isolering af mandskabs- og undermessen. 

 Stævner, konkurrencer og øvrige aktiviteter er betydeligt højere end normalt. 
Det skyldes 100 års jubilæum på Høje Sandbjerg samt udgifter til at afholde 
P7. (53+11) 

 
Administrations omkostninger 

 Er uændret i forhold til sidste år.  

 Dog er forsikringer lidt lavere fordi vi har fået tilmeldt det korrekte deltagerantal 
af gymnaster til DGI (i stedet for hele foreningen). 

 
Resultat 

 Et underskud på kr. 14.040, som er et tilfredsstillende resultat. 
 
Balancen  

 Balancesummen 892.000 kr. og egenkapital på 782.000 kr. heraf udgør de fi-
nancielle anlægsaktiver 327.000 kr. hvilket skyldes stigende kurser på aktier i 
Danske Bank. 
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 Vi har stadig en gæld til Skydebaneforeningen Danmark på 44.000 kr. svaren-
de til AS’s andel af restgæld i SKAK-huset. 

 
De Akademiske Skyttefonde: 

 Regnskabet er som tidligere år.  

 Der er udloddet kr. 14.000 kr. til AS. Den højere udlodning skyldes højere ud-
bytte fra Danske Bank aktier og Danske Invest. 

 
Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen Margrethe Zehngraffs Idrætsfond 
for Danske Studenter: 

 Indtægterne har været fornuftige og der er udloddet kr. 16.400 til AS 

 Resten af egenkapitalen kr. 121.400 er udloddet til AS og Fonden er opløst. 

 Civilstyrelsen og Skat har godkendt opløsningen i december 2016.  
 
Ove Popp Poulsens Fond for Akademiske Skytter: 

 Fonden er blevet oprettet pr. 1. november 2016.  

 Skat har godkendt boopgørelsen primo januar 2017 og ultimo januar 2017 har 
boet fået godkendt ansøgningen om fritagelse for boafgift.  

 Derefter er formuen på godt 5 mio. kr. overført til Danske Forvaltning. Besty-
relsen har i Samråd med Danske Forvaltning anskaffet værdipapirer i henhold 
til regler for fonde. 50 % i aktiebaserede papirer og 50 % i obligationer herun-
der godkendte erhvervsobligationer. De investeringsfonde, som er anskaffet, 
har betalt udbytte før anskaffelsen. Erhvervsobligationerne er købt med ved-
hængende rente, som modregnes når der betales rente på papirerne.  

 Dette lyder lidt regnskab teknisk, men har den betydning at der ikke opnås 
udbytte og renteindtægter i 2017. Det har en betydning for AS regnskabet. 

 
Bemærkning til de akademiske skyttefonde 

 3512 Svend Mørup: Jeg er sidste år blevet lovet en oversigt over de sammen-
lagte fonde, dette er ikke sket, selv om det må være en moderat opgave. 

 4278 Palle Skovhus Jensen: Jeg tror der må være tale om en forglemmelse. 

 Dirigenten: Bestyrelsen bedes huske dette til næste år. 
 
ad 4. Behandling af indkomne forslag 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget nogen forslag. 
 
ad 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse 
 
Igen - i kassererens fravær - gennemgik 4231 Mette Harder budgettet for 2017 - som 
det fremgår af side 8 i regnskabet.  

 Der er budgetteret med uændret kontingent til næste år. 

 Under øvrige tilskud er der kun budgetteret med afkast fra De Akademiske 
Skyttefonde. Der regnes ikke med udbytte fra Popps Fond i år. Til gengæld 
kommer den med fuldt udbytte næste år (2018). 

 Alligevel er der budgetteret med højere udgifter til Skydeinspektionen, Felts-
portssektionen og et rundt nul for Høje Sandbjerg. 
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 Administrationsomkostning er budgetteret højere fordi vi påregner at igang-
sætte et projekt med ny hjemmeside. 

 Budgettet viser et forventet underskud på tkr. 58, som vil blive taget fra egen-
kapitalen. 

 
Bemærkning: 

 3901 Per Bannow: Jeg kan konstatere, at man ikke har afsat penge til anskaf-
felse til materielt til Sandbjerg, men vi har brug for nyt materiel. 

 Sandbjerginspektøren: Vi har rigeligt rum i vores eget budget til at anskaffe 
materiel, så dette er ikke noget problem. 

 
Budgettet blev derefter godkendt med akklamation. 
 
ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8 
 
Formanden 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,- 
 
Bemærkninger: 

 3512 Svend Mørup: Stillede spørgsmål om løbende regulering af kontingentet, 
og om hvornår det sidst har været reguleret ? - samt forslag til en årlig %-vis 
mindre stigning, så man ikke pludselig skulle hæve kraftigt. 

 Dirigenten mente at huske, at sidste stigning nok var for 3-4 år siden. 

 Flere: Det er ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt med et højere kontin-
gent, da vi også har en betydelig indtægt fra udlejningen af lejren. 

 3582 Ole Hasselbalch stillede spørgsmål til skatteforholdene omkring fonde-
ne. 

 Det oplystes, at alle disse spørgsmål er afklaret, og at det er blevet drøftet i 
bestyrelsen. 

 En vejledende afstemning afviste Svends forslag med stort flertal. 
 
Kontingentet blev herefter godkendt. 
 
ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværende bestyrelse således: 

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: Nyvalg af 4431 Christian Saxe 
Inspektør for HJV-sektionen: Genvalg af  4244 Martin Larsen  

 



Formanden - lnden der stemmes vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke 4206
Carsten Sveding for hans 6 år i bes§relsen og for hans store og flotte arbejde ifelts-
portssektionen. Reelt har der været tale om en formandsduo bestående af Carsten
og 4166 Nis Schmidt. Da Nis også har valgt at træde ud af duoen, vil jeg også sige
NIS tak for hans store indsats.
Feltsportssektionen besluttede på et årsmøde tidligere i år, at Peter Wester indtræder
som sektionens 1. suppleant.

De foreslåede valgtes med akklamation.

ad 8. Valg af 2 revisorer og I revisorsuppleant, if. § 25

Nuværende revisorer og suppleant:

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

De foreslåede valgtes med akklamation.

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

Til bestyrelsen for de Akademiske $kyttefonde foreslås genvalg af 4185 Steen Ve-
stergaard Andersen

Bestyrelsens anmodning blev imødekommet og den foreslåede valgtes med akkla-
mation.

ad 10: Eventuelt

Per Bannow: Vi skal bruge nye medlemmer på høje Sandbjerg, kan bestyrelsen ikke
gøre noget for dette?

Dirigenten takkede for god orden.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 2A:40.
Derefter "Fanesang".

3740 Erling Heidler
Dirigent

t2


