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AKADEMISK SKYTTEFORENING 
 

Referat af Generalforsamlingen 
 

den 25. april 2018, 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. § 24. 
9. Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening. 
10. Eventuelt. 

 
 
ad 1. Valg af dirigent 
 
Formanden foreslog 3740 Erling Heidler til dirigent, hvilket blev godkendt med akklamation. 
 
 Dirigenten fastslog generalforsamlingens lovlighed jf. vedtægterne, og at indkaldelsen blev ud-
sendt rettidigt i bladet nr. 1 omkring 1. marts - men p.gr. af fejl på trykkeriet og Post Nords langsom-
melighed blev bladet først modtaget ca. tre uger senere. 
 
 Han gennemgik afstemningsreglerne og konstaterede, at der - jf. vedtægternes § 30 - var mødt 
20 stemmeberettigede medlemmer. 
 
 
ad 2. Formanden aflægger beretning 
 
Formanden indledte med at bede forsamlingen mindes de i 2017 afdøde medlemmer: 
 3567 Preben Lund 11. maj 
 3900 Lars Frey Halling 18. juli 
 3955 Jørgen Toronczyk August 
 
og fortsatte med de i 2018 indtil nu afdøde: 
 4220 Kristian Krogsgaard 18. april 
 
Æret være deres minde. 
 
 
MEDLEMSSTATUS 
 
Foreningen havde pr. 31. december 2017: 
 Medlemmer i alt 329 (+ 25) 

Ny tilgang 54 
Genindmeldt 2 
Udmeldt 26 
Ekskluderet 2 
Afgået ved døden 3 

fordelt således: 
 Aktive 286 (+ 22) 
 Passive 41 (+ 3) 
 Livsvarige 2 (+- 0) 
 Mænd 237 (aktive) 
 Kvinder 49 (aktive) 
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Disse fordelte sig på sektionerne således 
(idet nogle er noteret med tilknytning til flere sektioner):  

 Skydning 244 (+ 27) 
 Gymnastik 27 (- 3) 
 Feltsport 43 (+ 2) 
 Hjemmeværn 40 (- 1) 
 Sandbjerg 13 (+- 0) 
 Uden sektionstilknytning 19 (+- 0) 
 
 Det bemærkes således, at foreningen igen i 2017 har haft en netto tilgang af medlemmer. I 2017 
på 25 medlemmer. Det har vi haft i 9 ud af de sidste 10 år. Det skal også bemærkes, at foreningen har 
haft en tilgang på 56 medlemmer - forrige år havde vi en tilgang på 54 nye medlemmer. 
 
 En del af de nye medlemmer melder sig ud i løbet af det første år, men dette på trods, mener jeg, 
at vores medlemssituation - og specielt tilgang af nye medlemmer - er tilfredsstillende. 
 
 Det skal sluttelig bemærkes, at næsten alle nye medlemmer tilgår skydesektionen. 
 
 
FORENINGSARRANGEMENTER 
 
I lighed med tidligere år har der været afholdt flg. foreningsarrangementer: 

 Nytårskur på Bjerget med ca. 30 deltagere. 

 Generalforsamling med 18 stemmeberettigede deltagere. 

 Sct. Hans aften arrangement med spisning med 17 deltagere. 
 
 
SKYDESEKTION 
 
Skydesektionen deltog i 2017 i en række eksterne stævner med gode individuelle resultater: 
 
 Ved DGI Storkøbenhavns 15 m turnering 2016/2017 blev såvel pistol- som riffelholdet placeret på 
en andenplads. 
 
 Individuelt opnåede Regin Gaarsmand en 3. plads på riffel, Julie Ziersen en 1. plads på pistol, 
tohåndsfatning og Finn Scheibye en 1. plads på pistol, enhåndsfatning. 
 
 Ved DGI DM pistol på 15 m vandt Felix van Bergen såvel hoved- som mesterskabsskydningen i 
klasse 2, tohåndsfatning. Foreningsholdet opnåede en 6. plads på tohåndsfatning. 
 
 Foreningens skytter har i løbet af året deltaget i 6 geværterrænskydninger med gennemsnitligt 7 
deltagere i hver skydning. 
 
 I DGI Storkøbenhavns udendørs mesterskaber deltog AS med 2 skytter på riffel, og 5 på pistol. 
 
 Morten Hammer vandt sølv på 200 m i veteranklassen. Finn Scheibye vandt guld i klasse 1. På 
300 m vandt Finn Scheibye guld og Morten Hammer sølv i veteranklassen. 
 
 Finn Scheibye opnåede en andenplads på finpistol i klasse 1.  
 
AS-P7 
 
Den 85. kapskydning mellem AS og P7-SKIF blev afholdt 10. juni på Revingehed. Både baneriffel og 
geværterrænskydningen blev vundet af AS. 
 
 Individuelt vandt Lars Worsaae baneskydningen mens Finn Scheibye tog sig af riffelskydningen 
og vandt også Agnetes Hæderspris med Lars Worsaae på andenpladsen. 
 
 På pistol vandt AS alle pistol holdskydningerne. Individuelt vandt Alf Bohman, P7, mens Andreas 
Hansen fra AS blev nr. 2. 
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UNIMATCH 
 
Unimatchen mellem AS, Akademisk Skytterlag Oslo (ASL) og Akademisk Skytteforening Aarhus 
(ASA) blev afholdt på Løvenskjold skydebaner i Oslo. Skydningen består af baneskydning på riffel og 
terrænskydning på pistol.  
 
 AS var kun i stand til at stille med fire deltagere, hvoraf to ikke havde deltaget tidligere. Vi var 
derfor ikke i stand til at placere os i holdskydningen. Alex Datcu vandt den kombinerede fin- og grovpi-
stolskydning. 
 
Indendørs skydningen 
 
Aktiviteten på 15 m banen i DGI-byen er fortsat høj. I løbet af 2017 blev der solgt over 90.000 stk. cal. 
22 ammunition til en samlet pris på lidt over 56.000 kr. 
 
 Vi holder introduktionskurser for nye skytter to gange om måneden. Kurserne er normalt velbe-
søgte med typisk 3-6 deltagere pr. gang. I alt deltog 82 nye interesserede i introduktionskursus i DGI-
byen i 2017. Heraf indmeldte de 52 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 dyg-
tig skytte. 
 
Udendørs skydningen 
 
I 2017 har interessen for at skyde med grovpistol på Københavns Skyttecenter fortsat ligget på et 
pænt niveau. Seks AS skytter havde ved udgangen af 2017 IPSC licens under Dansk Sportsskytte 
Forbund. 
 
 25 m pistolskydning har i 2017 fortsat lidt under, at der ikke har været en dedikeret leder af aktivi-
teten. 
 
 På langdistance vandt Morten Hammer Poul Glesners mindepokal. Skyttekongeskydningen og de 
øvrige pokalskydninger blev vundet af Finn Scheibye. 
 
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. 
 
 Interessen tænkes fremmet ved bl.a. at billiggøre langdistanceskydningen ved midler fra Ove 
Popp Poulsens fond for Akademiske Skytter. 
 
 
FELTSPORTSSEKTIONEN 
 
Klubmesterskabet i orienteringsløb. 
 
Ulrik Staugaard havde lavet en rigtig udfordrende og sjov bane, som blev vundet af Lasse Helweg. 
 
AS-P7 
 
Trods en stor indsats var det kun muligt at stille med 3 deltagere: Carsten Sveding, Jørgen Pedersen 
og Christian Saxe. 
 
 Året konkurrence var meget speciel i forhold til tidligere år. Bl.a. var O-løb erstattet af for-
hindringsbaneløb. I afstandsbedømmelse, skulle deltagerne selv finde målene, og det var tilladt at 
bruge kikkert. Kortlæsningen var god men svær. Pistolskydningen blev meget specielt gennemført i 
forbindelse med forhindringsbaneløbene. 
 
 Christian Saxe vandt skydning, kortlæsning, teknikpris og den samlede individuelle konkurrence. 
AS vandt holdkonkurrencen ved Carsten Sveding, Jørgen Pedersen og Christian Saxe. 
 
WM Biathlon Orientering i Sundsvall, Sverige 

 Jørgen Pedersen og Christian Saxe deltog. 
  



 
4 

DM Biathlon Orientering 

 Lasse Helweg, Jørgen Pedersen, Kai Willadsen og Christian Saxe deltog. 
 

Sprint: 

 Lasse Helweg blev Danmarksmester. 

 Christian Saxe nr. 3 i Ældre Old Boys. 

 Jørgen Pedersen nr. 2 i Veteran I. 

 Kai Willadsen nr. 2 i Veteran II. 
 

Klassisk: 

 Christian Saxe nr. 3 i Ældre Old Boys. 

 Jørgen Pedersen nr. 3 i Veteran I. 

 Kai Willadsen nr. 2 Veteran II. 
 

Stafet Old Boys: 

 Blev vundet af Kai Willadsen, Jørgen Pedersen og Christian Saxe. 
 
Materielstatus 

 Sektionens har to skiskydningsgeværer og 4 faldmål af den gamle Kurvinen-type. 
 
 
HJEMMEVÆRNSSEKTIONEN 
 
Sektionen lever stadig i et slags vakuum, hvor det er svært at fastholde det gamle AS engagement, og 
desværre måtte årets bøftur aflyses. Sektionen arbejder dog fortsat på at arrangere nogle fælles AS 
relevante aktiviteter. 
 
 
GYMNASTIKTIONEN 
 
I 2017 fortsatte motionsgymnastikken på Husum og Korsager Skole med ca. 10 deltagere pr. gang. 
 
 Sommerafslutning den 9. maj inkl. gymnastikken foregik på Bjerget. Gymnastikpladsen kom såle-
des i brug efter ca. 50 års pause, og efter løb, fritstående øvelser og bad, indtog de 14 deltagere 
smørrebrød m.m. i undermessen og fortsatte det hyggelige samvær til mørket faldt på. 
 
 Julegymnastikken den 5. december blev i år rundet af hos Jacques Hermann, som lagde hus til 
en hyggelig spisning af hjemmelavede gule ærter for 15 gymnaster inkl. lærer. 
 
 Rudolf Krafts mindepokal (kammeratskabspokalen) inkl. sølvfad vandrede ved juleafslutningen 
videre til Peter Tscherning for det næste år. 
 
 Aage Bruun-pokalen gik til værten Jacques, idet pokalen hvert år tildeles den gymnast (og hans 
familie), der sørger for, at vi kan holde vor juleafslutning og spise gule ærter hjemme eller ude. 
 
 Som sædvanligt huskede vi ved begge vore selskabelige sammenkomster at takke vor lærer og 
træner Leif, som møder trofast op i salen to gange om ugen og således er den uundværlige drivkraft i 
gymnastiksektionen. Han er samtidigt et fantastisk midtpunkt i det sociale samvær. 
 
 
HØJE SANDBJERG 
 
Generelt 
 
2017 har været et stille år med vedligeholdelse, drift og udlejning. 
 
Lejren 
 
Da der ikke har været stævner eller jubilæer, har foreningens brug af lejren holdt sig indenfor de tradi-
tionelle rammer. Der er gennemført mindre forbedringer som færdiggørelse af udendørs lys med rør-
hat lampen, installering af AV-projektør, opførelse af en flisebelagt grillplads og et halvtag ved Villaen. 
 
 Øvelsesområdet har også haft et roligt år uden større stormskader.  
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Fredningssagen 
 
Stien fra Toppen til Rude Skov er etableret som en ubefæstet trampesti kun for gående og med en 
linjeføring hovedsagelig lige nord for lejrens område ved det store stendige. Linjeføringen er fastlagt 
sammen med kommunen, som har etableret en klaplåge, hvor stien skærer stendiget. Der mangler 
blot opsætning af piktogrammer og skilte. 
 
Inspektionen 
 
Vi har i årets løb måtte sige farvel til Per Bannow, som ønskede at stoppe som sandbjergassistent. 
Der skal lyde en varm tak til ham. Han har med stor flid passet især øvelsesområdet de sidste 7 år. 
 
 Vi kan glæde os over en lejr i god stand, som bruges flittigt af såvel medlemmer som gennem 
udlån til spejdere og skoler mod slidpenge. At monitere og støtte disse aktiviteter, vedligeholde øvel-
sesområdet og løbende forbedre lejren har været Sandbjerginspektionens hovedopgave det forløbne 
år. 
 
 
GENERELT 
 
Med udgangspunkt i inspektionernes status og resultater synes jeg, vi har en forening, der er i fornuf-
tig udvikling, der opnår flotte sportslige resultater, og med en lejr, Høje Sandbjerg, der fremstår velple-
jet og flot vedligeholdt og uden væsentlige verserende sager med myndigheder. 
 
 Endvidere er foreningen økonomisk velpolstret. Så hvad mere kan vi egentlig forlange? 
 
 Det betyder naturligvis ikke, at foreningen ikke har udfordringer. Af samme grund har bestyrelsen 
- i samarbejde med en DGI proceskonsulent - påbegyndt et arbejde omkring foreningsudviklingsforløb. 
DGI`s skabelon for et sådant udviklingsarbejde passer imidlertid kun i nogen grad til en flergrenet for-
ening som vores med en god økonomi og uden en lokalgeografisk tilknytning. 
 
 Vi har indtil videre identificeret en række indsatsområder, hvoraf de vigtigste er behov for øget 
organisatorisk hjælp til en kvalificeret gennemførelse af træning, instruktioner og stævner. Bestyrelsen 
drøfter forskellige former for en incitamentsstruktur, der kan motivere medlemmer til at yde en såvel 
kvalitativ som kvantitativ hjælp. De fleste yngre medlemmer vil helst bruge deres sparsomme fritid på 
selv at være aktive. Derfor skal der gøres en særlig indsats for at overtale og motivere medlemmer til 
at yde en ekstra indsats. Motivationen kan evt. ligge i at modtage gratis instruktøruddannelse, modta-
ge gratis ammunition og gratis deltagelse i attraktive stævner og konkurrencer. Vi har ikke umiddelbar 
mulighed for at betale vore instruktører et kontant vederlag, da foreningen ikke er momsregistreret. 
 
 Foreningens inspektioner har forskellige udfordringer inden for dette område. Derfor pågår der pt. 
et udredningsarbejde i de enkelte sektioner. Bestyrelsen modtager gerne gode forslag. Emnet kan evt. 
drøftes under dagsordenspunktet, eventuelt. 
 
 En anden af bestyrelsens udfordringer er en passende anvendelse af afkastet fra ”Ove Popp 
Poulsens fond for Akademiske Skytter”. I henhold til fundatsens bestemmelser, skal fonden yde støtte 
til Skydeinspektionen, understøtte Unimatchen samt anvendes til vedligehold og nyanskaffelser på 
Høje Sandbjerg. Problemområdet hører ganske vist til i luksusklassen.  
 
 Om to år I 2020 har AS-P7 arrangementet 100 års jubilæum. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi 
skal markere jubilæet, men vi har endnu ikke drøftet de nærmere rammer. I 2020 er det AS tur til at 
arrangere den sædvanlige AS-P7 konkurrence. Derfor vil det også være naturligt, at AS afholder jubi-
læet. Vi har endnu ikke besluttet, om jubilæet afholdes sammen med AS-P7 stævnet, eller om jubilæet 
gennemføres som et selvstændigt arrangement. 
 
 Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle de medlemmer, der gør en ekstraordinær indsats i forenin-
gen og på denne måde er medvirkende til, at vi har en forening med jævnt stigende antal medlemmer, 
der opnår gode sportslige resultater og formår at vedligeholde og drive Høje Sandbjerg. 
 
 Også tak til bestyrelsen, AS bladets redaktør og foreningens revisorer. 
 
 Dette afslutter min beretning. 
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Spørgsmål: 
 
Peter Koefoed: Hvordan er det gået med jagten på Bjerget ? 

Sandbjerginspektøren: Den er lejet ud. Reglerne for jagten er beskrevet i instruktionen til skytten. 
Der bliver skudt to bukke, en rå og et lam om året, bestanden af ræve holdes nede og der udlæg-
ges foder. 

Johan Goth: Skal man være medlem af AS for at blive skytte ? 
Kassereren: Alle aktive medlemmer af foreningen kan byde på jagten, når den nuværende aftale 
udløber. 

 
Svend Mørup: Vedr. en mere kompakt beretning fra formanden: Generalforsamlingen skal godkende 
beretningen, så derfor, hvis beretningen på generalforsamlingen skal reduceres i omfang, vil det kræ-
ve, at den fulde beretning bliver udsendt på skrift. Dette vil også kræve ressourcer, så er resultatet 
ikke det samme ? 

Formanden: Jeg lytter til din pointe, men flere ting skal ikke nødvendigvis med i beretningen, da det 
ikke er vedr. driften. Disse fremgår også af bladet, men grundet de resursemæssige omstændig-
heder bibeholdes den i sit nuværende omfang. 
Formatet for beretning bliver ikke ændret. 

 
 
ad 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
Dirigenten meddelte, at han havde fået forevist originalregnskaberne underskrevet af alle bestyrel-
sesmedlemmer og revisorer. 
Kassereren udleverede og gennemgik regnskaberne. 
 
Akademisk Skytteforening: 
 
Indtægter 

Kontingenter aktive er igen stigende på grund af flere medlemmer. Introkontingent, som opkræves 
af nye skydere når de første gang kommer på skydebanen udgør ca. kr. 18.000. Dette dækker in-
troduktion og kontingent de første par måneder. 
Øvrige tilskud skyldes alene De Akademiske Skyttefonde. 

 
Udgifter: 

Skydeinspektionens udgifter er noget højere end sidste år.  
Dette skyldes bl.a. højere udgifter til deltagelse i stævner, samt UNI match.  
Der er købt flere våben så der ikke skal transporteres våben fra DGI byen til Kalvebod.  
Driften af SKAK-huset har været højere grundet reparation og maling. 
Feltsport, gymnastik og hjemmeværn som normalt. 
Sandbjerg regnskabet giver et lille underskud, da udskiftning af græsklipper i 2018 er udgiftsført i 
2017. 
Udgifter administration er omtrent som sidste år. 
Resultat: Et overskud på kr. 23.465,-. 

 
Balancen: 

Foreningen har en stigende aktivmasse, som bl.a. skyldes, at kurser på foreningens værdipapirer 
er steget. 
Desuden er der en ret stor beholdning af ammunition. 
Vi har stadig en gæld til Skydebaneforeningen Danmark og restgæld i SKAK-huset. 

 
De Akademiske Skyttefonde 

Regnskabet er som tidligere år.  
Der er udloddet kr. 15.500,- til AS. 
Den højere udlodning skyldes omlægning af obligationer til obligationsfond. 

 
Ove Popp Poulsens Fond for Akademiske Skytter 

Fonden blev oprettet pr. 1. november 2016. 
Første regnskabsår gik til 31. december 2017. 
Der var et resultat før uddelinger på kr. 45.000,-. 
Der er hensat kr. 289.000,- til senere uddelinger p.gr.a. kursstigninger på værdipapirerne. 
Der er derfor budgetteret med en uddeling på kr. 250.000,- i 2018. 

 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 
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ad 4. Behandling af indkomne forslag. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget nogen forslag. 
 
 
ad 5. Kassereren forelægger budget til godkendelse. 
 
Budgettet fremgår af side 8 og side 11 i regnskabet. 

Der er budgetteret med uændret kontingent til næste år 
Under øvrige tilskud er der kun budgetteret med afkast fra De Akademiske Skyttefonde samt 
Popps Fond. 
Der er budgetteret med højere udgifter til Skydesektionen og Feltsportssektionen på grund af høje-
re aktivitet.  
Der er et lille underskud på Høje Sandbjerg. 
Administrationsomkostning er budgetteret højere fordi vi påregner at færdiggøre en ny hjemme-
side. 
Budgettet viser et forventet overskud på kr. 77.000,-. 

 
Budgettet blev derefter godkendt med akklamation. 
 
 
ad 6. Fastsættelse af kontingent jf. § 8. 
 
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til uændret kontingent, halvårligt: 
 Aktive indtil 25 år kr. 270,- 
 Aktive fra 26 år til 65 år kr. 370,- 
 Aktive over 65 år kr. 270,- 
 Passive kr. 150,- 
 
Kontingentet blev 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: Genvalg af 4431 Christian Saxe. 
Inspektør for HJV-sektionen: Genvalg af  4244 Martin Larsen. 

 
De foreslåede valgtes med akklamation. 
 
 
ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 24. 
 
Der foreslås genvalg af nuværende revisorer: 

Sagkyndig revisor: Genvalg af 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 organisationer uden for Akademisk Skytteforening. 
 
Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde foreslås genvalg af 4185 Steen Vestergaard Andersen 
 
Bestyrelsens anmodning blev imødekommet og den foreslåede valgtes med akklamation. 



ad 10. Eventuelt.

Sandbjerginspektøren. Hvis der er nogen der kunne tænke at forære AS en dirigentklokke, så tager vi
gerne mod den.

Svend Mørup: Jeg vil gerne rose kassereren for endelig at forklare, hvem der står bag De Akademiske
Fonde.

Thomas Fjeldborg: Hvordan tænker bestyrelsen sig, at bruge midlerne fra Ove Popp Poulsens Fond?
Formanden: Vi modtager gerne forslag, men vi vil ikke klatte dem væk. Umiddelbart tænker vi, at
de bl.a. skal bruges til at engagere flere frivillige til opgaver i foreningen.
Næstformanden: Jeg har talt med Finn Scheibye om etablering af et udvalg, så vi kan samle for-
skeilige forslag til, hvordan midlerne kan bruges.
Skydeinspektøren: Vi betaler normalt alle stævnegebyrer dog ikke IPSC. Lige nu betaler vi også
langdistance ammunition indtil AS-P7.
Kassereren: Vi betaler normalt også transportudgifter, men man skal være flere, der rejser til sam-
me stævne.

OIe Hasselbalch: Der findes i Gothersgade et privat filminstitut om historiske film, og der var bl.a. en
film fra 1914 med AS deltagelse. Derfor har jeg sat dem i kontakt med Henrik Franck, så der om muligt
kan laves en AS-film.

Morten Hammer spurgte til planerne for et AS-P7 '100 års jubilæum i 2020.
Formanden: Det er under overvejelse.

Steen Kledal: Jeg vil bare anbefale en interessant bog; "Sablen og den bløde hat" - forfatter lb Nordby.

Dirigenten takkede for god orden.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.

Derefter "Fanesang".

Referent. Sekretæren.

Erling Heidler
Dirigent
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