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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  
 

Adresseændringer skal sendes til kontoret. 
 
Hjemmeside http://www.as-kbh.dk 
 
Kasserer 
 Bo Scheibye 4582 7822 
 Stenløkken 60, 3460 Birkerød kasserer@as-kbh.dk 
  Giro 503 3551 
  Reg. nr. 3001 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 15. august 2013. 
 
Afleveret til postvæsenet den 21. maj 2013. 
 

Adresseændringer skal sendes til kontoret. 
 

Tryk og forsendelse: AP Data Aps, Tølløsevej 27, 4340 Tølløse 
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Sct. Hans aften 
på Bjerget 

 

er ikke overraskende 
 

søndag 23. juni 
kl. 19.00 

 

med 
 

 Tur til Toppen 

 God middag 

  Gymnastiksektionens 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 

 
  

mailto:kontor@as-kbh.dk
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 Runde fødselsdage 2013 

 
 24. maj 3668 Erik Olsen 80 år 
 13. juni 3879 Peer Ernsted 65 år 
 8. juli 2527 Svend Viggo Boesen 85 år 
 23. juli 3717 Carsten Ivar Pedersen 65 år 
 23. juli 3819 Peter Reimesch Koefoed 65 år 
 2. aug. 3464 Leif Andrew Engels Rump 50 år 
 10. aug. 3745 Finn Scheibye 65 år 
 16. aug. 3801 Birger Hoff 70 år 
 

 
 

Planlagte og gennemførte arrangementer i 2013 
 

x. januar  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Husum Skole 
x. januar   Skydning  Sæsonstart  DGI-byen 
5. februar  19.30  Feltsport  Årsmøde  Hos 1. feltsportsinsp. 
16. marts   Skydning  Sæsonstart  Kalvebod / SKAK-huset 
18. april  18.30  Forening  Forloren skildpadde Bjerget 
18. april  20.00  Forening  Generalforsamling  Bjerget 
20.-21. april  Sandbjerg  Forårsklargøring  Bjerget 
4. april  10.00  Feltsport  Klubmesterskab O-løb  Bjerget 
---------------------------- 
21. maj  17.00  Gymnastik  Sæsonafslutning  Husum Skole / Bjerget 
?  Hjemmeværn Grovpistolskydning Kalvebod 
15. juni   Foren+Sk+Fsp P7-AS (1-dags konkurrence)  København / Bjerget 

23. juni  19.00  Forening  Sct. Hans aften  Bjerget (se side 3) 
?  Hjemmeværn Terrænsportskonkurrence Bjerget 
11. september  17.00  Gymnastik  Sæsonstart  Husum Skole 
?. september  09.00  Feltsport  Åbent klubmesterskab  
   O-biathlon  Bjerget 
?-?. september   Skydning  Universitetsmatch  Århus arrangerer 
?. oktober   Sandbjerg  Arbejdsweekend  Bjerget 
1. december   Hjemmeværn  Bøftur  Bjerget 
7. december  10.00  Feltsport Bøftur  Bjerget 
?. december 18.00  Gymnastik  Juleafslutning  Husum 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 
 

 

 
 

Gør det hele meget nemmere for dig selv - - og for foreningen. 

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
 

 

 

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. 

 

 

Adresseændringer skal sendes til kontoret. 
 
  

http://www.as-kbh.dk/
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Nyt logo 
 
Som I måske har opdaget, har bestyrelsen i 2012 
indført et nyt logo. Det optræder bl.a. på den ny 
hjemmeside og har også været anvendt i forskellige 
meddelelser mv. 
 
Logo’et er tegnet af Katrine Kanstrup, uddannet 
illustrator fra designhøjskolen i Kolding. 
 
Det er det 3. officielle logo, som afløser det hidtidige 
2. logo, som blev indført i 1930. Det gamle 1. logo 
blev indført i 1909.  
 
Forud herfor var der forløbere med ugler på løvgre-
ne på fanen fra 1867 og banneret fra 1892. Læs 
mere om dette i historiebogen 1861-2011, side 196. 
 
 

Nyt blad 
 
Som I kan læse i kolofonen - side 2, nederst - har vi 
med dette blad skiftet trykkeri. Det tidligere ”Vester 
Kopi” er flyttet og omorganiseret. 
 

Vi har derfor kontaktet Allan West - næstformand i 
Kjøbenhavns Skytteforening - og aftalt, at han - 
med sit ”AP Data” i Tølløse - fremover overtager 
trykning, adressering og forsendelse. Vi ser frem til 
et godt samarbejde med Allan. 
 

Da bladet ikke længere adresseres af 
Post DK, at det er vigtigt, at adresse-
ændringer også meddeles kontoret. 

 

Samtidigt har vi - som det ses af dette blad - lavet 
lidt om på layout for bladet - bl.a. med nogle farve-
sider - til afløsning af det gamle layout, som med 
mindre justeringer undervejs har været i kraft siden 
1976. Som det vil fremgå, er der dog ikke tale om 
revolutionerende redaktionelle forandringer. 
 

 
 

    
 

 1909  1930 
 

 
 

På forsiden har vi denne gang valgt 
at vise logo-udviklingen som beskre-

vet ovenfor. Det er planen, at der 
fremover vil kunne være forskel- 
lige illustrationer på forsiderne. 

 
 
 
 

se side 3 
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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. 

Tilbud: Sæt historiebøger (- 1911): 600 kr. 
 

Købes hos kontoret 
4817 0017 / kontor@as-kbh.dk 

eller spørg i sektionerne og på Bjerget 

 
 
 
 
 
 
 

Ny sangbog ? kr. 
Blazermærke 150 kr. 
Stofmærke 10 kr. 
Uglenål 50 kr. 
Sticker Gratis 

 
AS-slips (grøn/bordeaux) - silke eller polyester 

Købes direkte på www.bensonandclegg.com 
Slips nr. 135: Sherwood Foresters 

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

 

 

Den ny AS sangbog 
er nu klar 
 
Med noder, illustrationer og nogle nye sange. 
 

Bestyrelsen har besluttet, at bogen indled-
ningsvis - i hvert fald indtil udgangen af 
2013 - vil blive udleveret i ét eksemplar til 
de aktive medlemmer, som deltager i arran-
gementerne - f.eks. til 

Sct. Hans aften (se side 3), 

hvor I vil få brug for disse sider af bogen. 
 

 

Errata 
 
Desværre har bogen nogle få trykfejl, hvoraf 
i hvert fald én er rigtig slem.  
 

Fejlen på side 7 vil være rettet i det reste-
rende oplag, men de, som allerede har fået 
sangbogen udleveret, bedes rette den selv. 
 

Andre småfejl findes på siderne: 
 41 (mperle), 44 (. -), 
 67 (Sandholmbjerglejren) og 
 87 (2 orddelinger). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Side 7 - FANESANGEN 

3. vers - 4. linje - sidste ord: 
 

”skaar” rettes til  ”slaar” 

 
 

  

mailto:kontor@as-kbh.dk
http://www.bensonandclegg.com/
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Forår på Bjerget 
 

Arbejdsweekend 
 
Den 20.-21. april afholdt sandbjerginspektionen 
den traditionelle arbejdsweekend på Bjerget. 
Vejret var fremragende med høj sol og det løfte 
om varme, som først nu i maj er blevet indfriet. 
Men datoen var helt flippet. Ingen kunne delta-
ge, så kun nogle få trofaste sandbjergere nød 
vejret. Vi nåede 

 Oprydning blandt maskiner og værktøj i 

bygning 5. 

 Småreparationer i bygningerne. 

 Delvis bortfjernelse af fældede syge bøge-

stammer. 

 Tromling af græs ved søen. 

Vi nåede ikke at få alt bøgetræet samlet til 
bygning 5, og det blev ikke kløvet  
 

Fredningssagen 
 
Fredningsnævnet har fået Rudersdal Kommune 
til sammen med Naturstyrelsen at genoverveje 
nogle af forslagene til fredningen kaldet Sølle-
rød Naturpark, som også omfatter øvelsester-
rænet på Høje Sandbjerg. Det reviderede 
forslag har fjernet langt de fleste tidsler fra det 
oprindelige forslag; således vil offentligheden 
xxx 

 
 

 
Fældet bøgetræ ved søen 

 
ikke få uhindret adgang, og vi får mulighed for 
fortsat at pleje terrænet efter vor plejeplan. Men 
en offentlig sti langs vort nordskel truer stadig. 
Om den kommer, og i givet fald på hvilken side 
af det gamle stendige stien anlægges, er endnu 
uvist. 
 

Sandbjerger 
 
Har du lyst til at komme på sandbjerginspektio-
nens mailingliste og derfor få invitationer til 
deltagelse i vedligeholdelse af grunden så meld 
dig til kontoret eller sandbjerginspektøren. 

 

”21. marts” 
 
På dagen for angrebet på Shellhuset i 1945 
mødtes et lille selskab af gamle AS’ere under 
ledelse af Axel Hartmann ved Mollerupstenen 
for at mindes idrætsafdelingens militære chef 
P.V.T. Ahnfeldt Mollerup, som det er sket i alle 
år, siden stenen blev sat den 10. juni 1945. 
Usædvanligt var det, at det skete i snevejr, for 
foråret havde ladet vente på sig. Som nogen 
husker, blev stenen på foranledning af sønnen 
Claus Ahnfeldt Mollerup flyttet fra sin oprindeli-
ge plads øst for håndboldbanen op til Toppen i 
2008. Placeringen var især inspireret af, at 
Mollerup under besættelsen ofte tog unge 
medlemmer op til Toppen om aftenen, viste 
dem lysene fra den svenske side og formanede 
dem om ”altid at have sig et frit land for øje”. 
 

3363 Henrik Franck 

 
 

 
Axel Hartmann ved Mollerupstenen 
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Takket være en ihærdig indsats er det lykkedes 
at gennemføre gymnastikken foråret igennem 
på trods af vanskelige og skiftende lokalefor-
hold. 
 
Forårsafslutningen finder sted 
 

tirsdag d. 21. maj, 
 

hvor vi kører til Høje Sandbjerg efter gymna-
stikken. 
 
 
 
 

Gymnastiksal ? 
 
Situationen omkring lokaleforholdene fra efter-
året 2013 til og med foråret 2015 er i skrivende 
stund helt uafklaret, idet en fejl i kommunikatio-
nen mellem Københavns Kommunes lokaleud-
lån og AS har medført, at vi ikke kom med i 
første runde om videreførelse af tidligere tildel-
te tider. Derfor må vi i løbet af maj måned søge 
blandt de lokaler, der endnu har ledige tider. 

Neble 

 
 
 
 
 

se side 3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ny orienteringstrøje 
 

 
 

Den nye trøje er bestilt og forventes leveret inden AS P7. 
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SM stafet Tisvilde Hegn 
27. april 2013 
 

Invasion fra Halvmånemarken 
 
Tisvilde Hegn blev invaderet fra landsiden fra 
den smukt navngivne Halvmånemark, da der 
den 27. april blev afviklet SM i stafet. En fin 
stævneplads, som gav direkte adgang til den 
østlige del af skoven, hvor vi ikke så ofte løber. 
AS stillede med to hold, H50 (Nis, Carsten og 
Jørgen P.) og H65 (Peter, Vagn og Birger).  
 
For at starte med de ældste lagde Peter ud 
med en 4. plads i det tætte startfelt, den holdt 
Vagn lige og til sidst lykkedes det Birger at 
holde Pihl fra Helsingør på afstand. At holdet 
overhovedet blev placeret og ikke disket skyl-
des stor velvilje fra løbsledelsen, idet Vagn - det 
klummerhoved - ikke havde clearet brikken ved 
start og derfor løb tør for plads på de sidste 3 
poster, så klippetængerne måtte tages i brug. 
 
I den anden klasse måtte der meget hård kamp 
til på 3. turen, hvor Jørgen P. med en formida-
bel finish hentede hele 3 hold, således at place-
ringen her blev en 4. plads af 10 hold (8 der 
gennemførte). Stærkt gået / løbet. 
 
Halvmånemarken var meget fint indrettet som 
start- og skifteplads, idet hele 2 skifteposter var 
placeret i skovkanten, så vi kunne følge løberne 
over en længere strækning, hvilket gør stafetlø-
bet til et specielt godt publikumsarrangement. 
Tisvilde Hegn tog sig ud fra sin bedste side, og 
banerne var fine, men specielt for undertegne-
de, som havde den vinkling af stafetbanen, som 
akkurat skulle hen over alle højdepunkterne, 
var der rigeligt med højdekurver at krydse. Men, 
alt i alt, et godt arrangement. Det bliver ekstra 
godt, når vi får vores nye AS-trøjer. 

3454 
 
NB. Desværre er det lykkedes for feltsportsin-
spektøren at slette en yderst dramatisk fotose-
rie af Birger Hoffs målgang. Med 50 m til mål 
var stilen overbevisende og med lette ben. Med 
25 m tilbage var den overbevisende stil under 
hastig afvikling, næverne knyttet og blikket 
fortsat stålsat. Efter målgang ses en omtåget og 
segnefærdig Birger vakle rundt i målområdet. 
En afslutning som kun en AS feltsporter kan 
præstere ! 

Klubmesterskab i O-løb 
er flyttet  
 
”For mange” barnedåb, bryllup, konfirmation og 
øvrig festivitas bevirkede at vi fik for få tilmeldte 
til klubmesterskabet den 4. maj. Vi har derfor 
valgt at udskyde det til  
 

lørdag den 17. august kl. 10.00, 
 

hvor vi håber på stor tilslutning. 
 
Tilmelding kan ske allerede nu og senest 10. 
august til nschmidt@dow.com. 
 
 

AS P7 2013 
15. juni i Danmark 
 
Næste arrangement er AS P7 som afholdes i 
Danmark 15. juni. 
 
Holdet vil blive udtaget snarest, og der vil også 
følge en opfordring til øvrige medlemmer om at 
give en hånd med til afvikling af konkurrencerne 
mv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

se side 3 

  

mailto:nschmidt@dow.com


10 
 
 
 
 

 

Vinterterrænskydninger 
Kalvebod 2012/13 

 
Der var denne gang 11 AS'ere, der deltog i én 
eller flere af disse specielle terrænskydninger 
på banerne på Kalvebod, som traditionelt også 
benyttes til introduktion af nye skytter til terræn-
skydningens kunst. Denne sæson, som des-
værre kan ende med at blive den sidste (speci-
elt på grund af manglende mandskabsmæssige 
resourcer i DDS Storkøbenhavn), lykkedes det 
dog desværre ikke at lokke nye skytter med. 
 
Selv om vi har været gennem en forholdsvis 
hård vinter, blev vi heldigvis ikke udsat for så 
ekstreme kuldegrader som forrige sæson, hvor 
der i et enkelt tilfælde opstod problemer med 
gevær-funktionaliteten. Faktisk skinnede solen 
også en hel del af tiden i år. Alt i alt en udmær-
ket vinterterrænskydnings-sæson. Konkurren-
cen (både hold og individuelt) omfatter de 4 
bedste skydninger af 6. Desuden er der præmie 
til bedste skytte(r) hver af de 6 skydedage. 
 
Bemærk, at der her er vist de faktiske antal 
træffere. At de tildelte points til Feltskyttepokal  

og Portvinspokal ikke altid stemmer helt med 
antallet af træffere skyldes, at eventuelle knæ-
lende stationer ikke medregnes, da veteraner 
(og åben-klasse skytter) ligger ned hele tiden. 
 
AS's holdresultat (4-mands hold) var nogle 
gange præget af, at Finn havde gemt sig på 
den anden side af jordkloden + bl.a. diverse 
studierelaterede projekter, så det kneb desvær-
re ind imellem med at stille et optimalt hold. 
Samlet blev AS holdet nr. 4 med 692 points. Nr. 
3 blev Helsinge med 699 points. Holdkonkur-
rencen blev ikke helt overraskende vundet af 
Ramløse med 769 points. Bemærk, at der ved 
beregning af de samlede resultater benyttedes 
de såkaldte omregningstal (til terrænskyttenå-
len), hvor 5% skytten får 50 points etc. 
 
Individuelt gik det noget bedre. Klasse 2 blev 
vundet af Thomas med 183 points. Ola blev nr. 
3 med 169 points. I veteranklassen sluttede 
undertegnede på 2. pladsen med 195 points. 
Veteranklassen blev ikke overraskende vundet 
af Kaj Hansen fra Herfølge med 199 points - 
når nu Finn ikke nåede at få skudt de nødven-
dige 4 skydninger . 

3793 Hammer 
 

    
 Præmieoverrækkelse - klasse 2 Præmieoverrækkelse - veteranklassen 
 
AS resultater:  

 6. okt. 3. nov. 3. dec. 5. jan. 2. feb. 2. mar. 
3745 Finn Scheibye    34(5) 30(2) 32(4) 
3793 Morten Hammer 35(5) 33(3) 30(1)  35(5) 31(3) 
3881 Thomas Fjeldborg 29(4) 31(4) 32(2) 32(3) 29(3) 33(5) 
3898 Lars Worsaae 25(3) 25(2)  24(2)  29(2) 
4230 Ola Hvamstad  32(5) 29(3) 23(1) 32(4) 25(1) 
3771 Peter Ingemann 23(1) 18(1)  20  18 
4315 Regin Gaarsmand 26(2)      
4159 Christian Øelund    15   
4188 Peter Antonius    5   
3990 Hans J. Vaaben    34(4)   
3538 Henrik Mørkeberg     26(1)  

 

  



 
Vedtægter for Akademisk Skytteforening (AS) 

Udgave 2013 
 
Navn og formål 
 

§ 1  stk. 1:  Akademisk Skytteforening er en national og upolitisk forening stiftet 4. april 1861.  
 stk. 2:  Dens formål er at styrke og udvikle den akademiske ungdoms vilje og evne til at 

forsvare fædrelandet og at give den mulighed for en sund fysisk aktivitet. 
 

§ 2 stk. 1: Foreningens formål søges opnået ved aktiviteter i skydning, gymnastik, feltsport og 
anden idræt, ved afholdelse af møder, kurser, studiekredse m. v. samt ved tilknytning 
til forsvarets enheder.  

 stk. 2: Aktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet af 
de hovedorganisationer, til hvilke Akademisk Skytteforening måtte være knyttet. 

 

§ 3 stk. 1: Foreningen er medlem af: 

 DGI Storkøbenhavn, 

 Københavns Skytte Forbund, 

 Dansk Sportsskytte Forbund, 

 Danmarks Gymnastik Forbund og 

 Dansk Orienterings-Forbund. 
   Dermed er foreningen tilknyttet Danmarks Idræts-Forbund og DGI. 
 stk. 2: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 
 
Medlemmerne 
 

§ 4 stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages personer, der har dansk indfødsret og er ad-
gangsberettigede til et dansk universitet eller til en længerevarende akademisk ud-
dannelse. 

 stk. 2: Bestyrelsen kan beslutte ekstraordinært at optage medlemmer, der ikke fuldt ud 
opfylder betingelserne i stk. 1. 

 

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

 

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

 

§ 7  Der kan oprettes lokalafdelinger. De nærmere betingelser herfor aftales med besty-
relsen. 

 

§ 8 stk. 1: Kontingentet for de forskellige medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen 
til ikrafttræden fra første kontingentopkrævning efter vedtagelsen. 

 stk. 2: Bestyrelsen kan i trangstilfælde meddele frihed for eller nedsættelse af kontingentet.  
 stk. 3: Æresmedlemmer er kontingentfri. 
 

§ 9 stk. 1: Et medlem, der ikke overholder foreningens regler, kan af den efter § 11 valgte in-
spektør for den pågældende aktivitetsgren eller aktivitetslederen bortvises og udeluk-
kes fra deltagelse i alle aktiviteter i AS som sådan eller kun inden for pågældende ak-
tivitetsgren for en periode. I grelle eller gentagne tilfælde indstiller inspektøren sagen 
til bestyrelsen, som kan ekskludere medlemmet. Den, der ekskluderes, kan kun gen-
optages som medlem med bestyrelsens godkendelse. 

 stk. 2: Bestyrelsen beslutter nærmere, hvorvidt og hvornår kontingentrestance medfører for-
tabelse af medlemskab. 

 stk. 3: Ingen, der er dømt efter straffeloven, kan være medlem af foreningen, så længe 
afsoningen af dommen strafferetsligt ikke er ophørt. En eventuel genoptagelse af 
medlemskabet skal afgøres af bestyrelsen. 

 
1 

  



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

 
Bestyrelsen 
 

§ 11 stk. 1: Generalforsamlingen vælger blandt de aktive medlemmer (jf. § 4) en bestyrelse som 
følger: 

 en formand 

 en næstformand 

 en kasserer 

 en sekretær 

 en skydeinspektør 

 en gymnastikinspektør 

 en feltsportsinspektør 

 en inspektør for hjemmeværnssektionen 

 en sandbjerginspektør 
 stk. 2: De af generalforsamlingen valgte inspektører udpeger én eller flere stedfortrædere, 

der jf. stk. 3 tillige er suppleanter til bestyrelsen. Såfremt der er udpeget mere end én 
stedfortræder, rangordnes disse af bestyrelsen. 

 stk. 3: Stedfortræderne indgår i sektionernes ledelser (jf. § 19) og er suppleanter til bestyrel-
sen jf. stk. 2, såfremt inspektøren får forfald. 

 stk. 4: Valg gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
 stk. 5: Et bestyrelsesmedlem kan ikke bestride mere end én af de i § 11, stk. 1 omtalte og 

valgte poster. 
 

§ 12 stk. 1: I tilfælde af definitiv afgang supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsam-
ling. For inspektionernes vedkommende dog med de her udpegede suppleanter. 

 stk. 2: Hvis en af inspektørerne er forhindret, deltager pågældendes stedfortræder i besty-
relsens møder. 

 

§ 13 stk. 1: Bestyrelsen leder foreningens virksomhed under ansvar over for generalforsamlin-
gen. 

 stk. 2: Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at formanden eller næstformanden er til stede, og 
at mindst fem medlemmer - eller deres stedfortrædere - stemmer for. 

 

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

 

§ 15 stk. 1: Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne.  
 stk. 2: Formanden skal indkalde til møde, når mindst tre af bestyrelsens medlemmer ønsker 

det.  
 stk. 3: Formanden tegner foreningen, i økonomiske anliggender dog sammen med kassere-

ren.  
 stk. 4: I formandens fravær træder næstformanden i stedet. 
 stk. 5: Der føres referat af bestyrelsesmøderne. 
 stk. 6 Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden. 
 

§ 16 stk. 1: Kassereren opkræver og modtager kontingentindtægter og andre fælles indtægter, 
afholder heraf foreningens fælles udgifter og udbetaler acontobeløb til afholdelse af 
sektionernes udgifter. 

 stk. 2: Kassereren drager omsorg for, at foreningens midler anbringes og opbevares på 
betryggende måde. 

 stk. 3: Kassereren drager omsorg for foreningens forsikringsforhold. 
 stk. 4: Kassereren udarbejder foreningens samlede regnskab, som herefter forelægges 

bestyrelsen til godkendelse. 
stk. 5: Kassereren udarbejder, efter at have indhentet de fornødne oplysninger hos inspek-

tørerne, forslag til budget. 
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§ 17  Sekretæren er til rådighed for formanden i dennes foreningsmæssige arbejde. 
 

§ 18 stk. 1: Foreningens kontor kan ledes af en forretningsfører, der ansættes eller udpeges af 
bestyrelsen.  

 stk. 2: Forretningsføreren kan deltage i bestyrelsens møder, men uden stemmeret. 
 

§ 19 stk. 1: Skyde-, gymnastik- og feltsportsinspektørerne samt inspektøren for hjemmeværns-
sektionen og sandbjerginspektøren udgør sammen med deres udpegede stedfortræ-
dere ledelsen af de respektive sektioner. 

 stk. 2: Hver inspektør har, hvor relevant, overfor bestyrelsen ansvaret for organisering, 
planlægning og gennemførelse af følgende funktioner i sektionerne: 

 økonomi, 

 aktivitetsplaner, 

 medlemshvervning og -pleje, 

 uddannelse, 

 organisations- og myndighedskontakt, 

 materiel-, ejendoms- og arkivforhold, 

 kontakt til medlemsblad og 

 ajourføring af hjemmeside. 
  Herudover har inspektøren for hjemmeværnssektionen og sandbjerginspektøren et 

særligt ansvar jf. §§ 20 og 21. 
 stk. 3: Hver inspektør forelægger inden aktivitetsårets begyndelse budget for sektionens 

aktivitetsplaner for kassereren. 
 stk. 4: Sektionerne kan kun afholde udgifter inden for det af bestyrelsen godkendte budget. 

Lønnet medhjælp kan kun antages med godkendelse fra formand og kasserer.  
 stk. 5: Hver inspektør skal på anmodning kunne redegøre for sektionens økonomi over for 

foreningens bestyrelse og/eller kassereren. 
 

§ 20  Sandbjerginspektøren har over for bestyrelsen ansvaret for tilrettelæggelse af vedli-
geholdelse og drift, herunder økonomi, af ejendommen “Høje Sandbjerg”. 

 

§ 21  Generalforsamlingen vælger en inspektør for hjemmeværnssektionen jf. § 11. Denne 
har et særligt ansvar for at sikre videreførelsen af traditionerne fra Akademisk Skytte-
korps samt at holde forbindelse til de hjemmeværnsenheder, hvor Akademisk Skytte-
forening har medlemmer. 

 

§ 22 stk. 1: Foreningen udgiver et medlemsblad. 
 stk. 2: Herudover opretter og vedligeholder foreningen en hjemmeside. 
 

§ 23  Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til varetagelse af den daglige drift. 
Såvel bestyrelsen som generalforsamlingen kan nedsætte midlertidige eller perma-
nente udvalg til varetagelse af særlige opgaver. 

 

§ 24   Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
Revisorerne 
 

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

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

§ 27 stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal - når mindst 20 aktive medlemmer (jf. § 4) har 
stillet skriftligt krav herom med motiveret forslag til dagsorden - afholdes senest 8 
uger efter modtagelse af kravet. 

 stk. 2: Bestyrelsen kan på eget initiativ indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 
 
 

3 
  



§ 28 stk. 1: Indkaldelse til enhver generalforsamling skal med angivelse af dagsorden ske med 
mindst 14 dages varsel i foreningens medlemsblad eller ved skriftlig meddelelse til 
foreningens medlemmer. 

 stk. 2: Forslag til vedtagelse på den ordinære generalforsamling skal være formanden i 
hænde senest den 1. februar. 

 stk. 3: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
   1: Valg af dirigent. 
   2: Formanden aflægger beretning. 
   3: Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
   4: Behandling af indkomne forslag. 
   5: Kassereren forelægger budget til godkendelse. 
   6: Fastsættelse af kontingent jf. § 8. 
   7: Valg af bestyrelse, jf. § 11. 
   8: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 25. 
   9: Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening. 
   10: Eventuelt. 
 

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

dirigenten. 
 

§ 30 stk. 1: For at afgive stemme på en generalforsamling kræves personlig tilstedeværelse. 
 stk. 2: Kun de, der har været aktive medlemmer de sidste 3 måneder før den pågældende 

generalforsamling, har stemmeret. 
 stk. 3: Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret. 
 stk. 4: Afstemning til beslutning kan kun finde sted over de på dagsordenen anførte forslag 

og emner samt ændringsforslag hertil. 
 stk. 5: Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed.  
 stk. 6: Dog kræves 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer til 

ændring i og ophævelse af vedtægtsbestemmelser og 5/6 flertal blandt de tilstedevæ-
rende til ændringer i og ophævelse af vedtægternes §§ 1, 30 og 32, samt til optagelse 
af æresmedlemmer (jf. § 6). 

 
Hæftelse 
 

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

§ 32 stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt 
indkaldt generalforsamling, når mindst 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede 
medlemmer stemmer derfor, og mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer er til 
stede.  

 stk. 2: Såfremt det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er til stede, indkaldes til ekstraordi-
nær generalforsamling, hvor beslutningen kan tages med 5/6 stemmers flerhed uden 
hensyn til antallet af mødte stemmeberettigede medlemmer. 

 stk. 3 Forud for beslutning om opløsning skal der ved simpel stemmeflerhed tages be-
stemmelse om, hvorledes foreningens aktiver skal overgå til et beslægtet, almennyt-
tigt/almenvelgørende formål.  

 

 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. oktober 2004 (til ikrafttræden den 1. juli 2005) 
med rettelser vedtaget på generalforsamlingerne den 25. april 2007, 23. april 2009, 22. april 2010 
og 18. april 2013. 
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AKADEMISK SKYTTEFORENING 
 

Referat af generalforsamlingen 
den 18. april 2013, kl. 20.00 

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 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 akklamati-
on. 
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 29 stemmeberettigede medlemmer. 
 
ad 2. Formanden aflægger beretning 
 
Formanden indledte med at bede forsamlingen 
mindes de i 2012 afdøde medlemmer og rejse 
sig: 

 866 Gunnar Dyrberg 8. januar 

 48 Volmer Lilholt 12. januar 

 576 Ole Stevns 4. februar 

 504 Albert Gehrke 25. marts 

 3978 Christian Boye 2. april 

 2939 Erik Friis 22. april 

 4286 Kim Andersen i juni 

 9727 Steen Allerup 19. oktober 

 171 Edvard Zeuthen 18. november 
samt et tidligere medlem: 

 1905 Bjørn Markmann 13. august 
I 2013 er indtil videre afgået ved døden: 

 4252 Jesper Mechlenborg 27. januar 

 
Æret være deres minde. 
 
Jeg føler, at vores forening har det godt. Vi har 
haft medlemsfremgang nu for 5. år i træk. Vi 
har i 2012 opnået flotte sportslige resultater. Vi 
har vundet en VM sølvmedalje og flere DM 
titler. Vi vandt AS-P7 både i skydning og felts-
port, og det generelle sportslige aktivitetsniveau 
er tilfredsstillende. Bjerget har det også fint, om 
end vi netop på dette område har en række 
udfordringer, som jeg vender tilbage til. 
Vi har også fået en ny hjemmeside, der bl.a. 
introducerer foreningen rigtig flot. 
Endvidere har vi fået ny sangbog til afløsning af 
forgængeren fra 1952. I den forbindelse vil 
foreningen gerne takke Erling Heidler, der har 
været hovedredaktør på den nye sangbog. Vi 
vil også gerne takke ”Inge og Jørgen Pangels 
Mindelegat”, der med deres støtte har mulig-
gjort udgivelsen. Bestyrelsen har - efter aftale 
med legatet - besluttet at udlevere et gratis 
eksemplar af sangbogen til alle, der deltager i 
et af AS´s arrangementer.  Dette gælder indtil 
videre til og med 2013. 
 
Medlemsstatus: 
Foreningen havde pr. 31. december 2012 i alt 
263 medlemmer, hvilket er en forøgelse på 10 i 
forhold til ultimo 2011. 
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Til og afgang fordeler sig således: 

 Ny tilgang 37 

 Udmeldt 14 

 Ekskluderet 4 

 Afgået ved døden 9 

 Samlet en nettotilgang på 10 
Type af medlemskab fordeler sig således: 

 Aktive 211 (+ 14) 

 Livsvarige 7 (uændret) 

 Passive 45 (- 4) 
 
Medlemmerne er fordelt på sektionerne således 
(idet nogle dog er noteret med tilknytning til flere 
sektioner):  

 Skydning 158 (+ 13) 

 Gymnastik 33 (+ 3) 

 Feltsport 39 (+ 3) 

 Hjemmeværn 42 (- 2) 

 Sandbjerg 12 (+ 1) 

 Uden sektionstilknytning 27 (- 5) 

 I alt 311  
(Det totale antal medlemmer udgør som 

nævnt 263). 

 

FORENINGSARRANGEMENTER 
 
Foreningen har gennemført de traditionelle 
arrangementer således: 

 Generalforsamling med spisning. Der del-
tog 21 stemmeberettigede medlemmer. 

 5. maj, under Ole Hasselbalchs ledelse, 
et arrangement på Bjerget til minde om 
befrielsen. 

 23. juni afholdtes Sct. Hans aften på 
Bjerget, hvor der blev serveret grill mad. 
40 -45 personer deltog. 

 
SKYDESEKTIONEN 
deltog i 2012 i en række eksterne stævner 
med gode individuelle resultater: 
 
Ved Østævnet 15 m deltog AS med 5 riffelskyt-
ter og 4 pistolskytter. Palle Skovhus opnåede en 
2. plads i præmierækken i klasse 4. 
Ved DDS Storkøbenhavns 15 m mesterska-
ber deltog AS med 11 pistolskytter og 8 riffel-
skytter. Lars Worsaae opnåede sølvmedalje i 15 
m riffel, klasse 2. 
Ved DDS Storkøbenhavns vinterterræn-
skydninger 2011/2012 deltog AS med 8 skytter 
og opnåede en 3. plads i den samlede stilling. 
Geværterræn Øst. AS deltog med forenings-
hold på fire skytter. To AS-skytter deltog på 
regionsholdet for veteraner, der vandt konkur-
rencen. Finn Scheibye vandt den individuelle 
konkurrence for veteraner. 

DDS Storkøbenhavns udendørs mesterska-
ber. AS deltog med en 50 m skytte, 5 skytter 
på 200 m, 5 skytter på 300 m og 3 skytter på 
pistol. Regin Gaarsmand fik guldmedaljer på 
200 m riffel i klasse 3 og på 300 m i åben klas- 
se Finn Scheibye fik guldmedalje på 200 m i 
klasse 1 og opnåede maksimum point 150 i 
hovedskydningen på 300 m. 
DDS landsmesterskaber 200 og 300 m riffel. 
AS deltog med en skytte. 
DM geværterræn. AS deltog med en skytte. 
Ved Dansk Skytte Unions DM på 300 m blev 
Finn Scheibye unionsmester i veteranklassen 
på halvmatch med 560 p.  

 
Kapskydningerne 
AS-P7 blev afholdt på Revingehed. AS vandt 
holdkonkurrencen på riffel i både baneskydning 
og terrænskydning. Peter Baasch blev indivi-
duel vinder af terrænskydningen, mens Finn 
Scheibye vandt baneskydningen. Anders Pet-
terson vandt Agnetes hæderspris. 
På pistol vandt AS-holdet såvel finpistol, militær 
hurtigskydning og terrænskydning. Individuelt 
vandt Alf Bohman ved at vinde alle tre skydnin-
ger, mens Christoffer Jespersen lige så over-
bevisende tog sig af alle tre andenpladser. Lars 
Hartmann blev individuelt nr. 3. 
Uni-matchen foregik i København. AS vandt 
riffelskydningen for hold, mens AS Århus tog 
sig af holdsejren på terrænskydning pistol. Den 
samlede holdsejr gik til AS Århus. Palle Skov-
hus blev nr. 2 både på riffel og pistol og vandt 
dermed den samlede individuelle konkurrence. 

 
Indendørs skydning i DGI-byen er forløbet for 
fuld kraft i hele 2012. 
 
Udendørs skydningen på Kalvebod. 
På 25 m pistol vandt 4219 Alexander Khalileev 
såvel duelsablen som standardpistol. Der var 
ingen skytter, der fuldførte grovpistol konkur-
rencen om ”Grovpistuglen” 
I 2012 er interessen for at skyde med grovpistol 
fortsat på et højt niveau. Tre af vores grovpistol 
skytter har taget IPSC licens under Dansk 
Sportsskytte Forbund. Skydningen foregår fra 
og med april 2013 hver anden lørdag fra kl. 
09.00 på 25 m banerne og hver anden lørdag 
morgen på DSF Københavns udendørs baner 
på Københavns Skyttecenter. 
På langdistance vandt Per Bannow Schmiege-
low pokalen. XXX-pokalen blev vundet af Regin 
Gaarsmand, og Poul Glesners mindepokal blev 
vundet af Morten Hammer, som også vandt 
terrænskyttepokalen og portvinspokalen. Collet 
xxx 
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pokalen blev vundet af Thomas Fjeldborg, 
mens Finn Scheibye genvandt skyttekonge-
skydningen og vandt Foss-pokalen og medalje-
skydning II. 
 
Generelt 
Aktiviteten på 15 m banen i DGI-byen er fortsat 
meget høj. Vi holder introduktionskurser for nye 
skytter to gange om måneden, og kurserne er 
normalt velbesøgte med typisk 3 - 6 deltagere 
pr. gang. I 2012 er der således indmeldt 30 
medlemmer med skydning som primær aktivi-
tetsinteresse. 
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 i 2012 
fortsat arbejdet med at drive centret som et 
foreningsdrevet foretagende, efter at Køben-
havns kommune trak sig fra driften. 
 
FELTSPORTSSEKTIONEN 
 
Klubmesterskabet i O-løb blev afholdt 28. 
april. Forsvarende mester Troels Christiansen 
havde lavet en mesterskabsbane og to korte 
baner. Der var desværre ikke den store spæn-
ding om mesterskabet, som Ulrik Nielsen vandt 
meget overbevisende. 
AS P7. Trods to afbud var AS Feltsport i stand 
til at stille et stærkt hold i form af Jørgen Niel-
sen, Jørgen Pedersen, Henrik Plenge, Troels 
Christiansen, Nis Schmidt og Carsten Sveding. 
Holdet vandt suverænt holdkonkurrencen og 
alle enkeltdiscipliner.  
I august deltog Nicolai Nielsen i VM i O-
biathlon i Estland, hvor han vandt en anden-
plads i klassisk og en 4. plads i sprint. Tænk vi 
har en VM sølvmedaljevinder i AS Feltsport ! 
DM i O-biathlon. AS Feltsport stillede med 
samme hold, som sidste år vandt stafet i herre 
elite. Målet var at forsvare mesterskabet og evt. 
supplere med et par individuelle medaljer. Dette 
lykkedes til fulde, idet Troels Christiansen, Ulrik 
Nielsen og Nicolai Nielsen ikke blot forsvarede 
stafetguldet, men de vandt også i sikker stil 
holdkonkurrencen, og endelig vandt Nicolai det 
individuelle guld på den klassiske distance. 
Dermed vandt AS Feltsport alle DIF guldmedal-
jerne. Super præstation ! I ÆOB vandt Jørgen 
Petersen både sprint og klassisk. 
Ved DM feltsport vandt AS ingen individuelle 
klasser, men Aksel Iversen, Peter Werling og 
xxx 

Birger Hoff vandt dog holdkonkurrencen for 
”gamle gubber” i ÆOB/VET. 
Vi afholdt åbent klubmesterskab i O-biathlon 
i september. Der var 22 tilmeldte som foruden 
AS kom fra både Kolding og Ålborg. I H21 
klassen blev Troels Christiansen fra AS nr. 2, 
men kun sammenlagt 27 sekunder efter vinde-
ren - og det efter 20 skud, 3 km punktoriente-
ring og 9 km orienteringsløb ! Troels blev 
klubmester efter et særligt handikapbereg-
ningssystem, men tæt forfulgt af Jørgen Peter-
sen, som vandt H45 klassen meget overbevi-
sende. 
Sæsonen afsluttedes med Bøftur 2012. Bane-
læggeren - Vagn Laursen - havde klippet kortet 
i 28 stumper og blandet dem til ukendelighed. I 
løbsresultatet indgik et særligt handikapsy-
stem, hvor deltagernes indmeldelses-år i AS 
var basis for beregningerne - her var forskellen 
56 år ! Til stor lettelse for de øvrige deltagere, 
lykkedes det den sidst indmeldte deltager - 
Carsten Sveding - at knibe sig ind som en 
suveræn og populær vinder med ét point ! 
 
GYMNASTIK 
 
Motionsgymnastikken fortsatte på Husum Skole 
om tirsdagen og på Korsager Skole (også i 
Husum) om fredagen. 
Det gratis udlån af kommunale lokaler ophører 
normalt 30. april på Husum Skole og ultimo maj 
på Korsager Skole. 
Tilslutningen har været vigende efter udflytnin-
gen fra Hellig Kors Skole på Nørrebro i 2009/10 
samtidig med, at flere af de ikke helt unge 
gymnaster har lagt gymnastikken på hylden. Til 
sommerafslutningen den 15. maj på Høje 
Sandbjerg efter tirsdagsgymnastikken var vi 
således kun 14 til smørrebrød og samvær, inkl. 
de, der kun deltog i nachspiel'et. 
Gymnastiklærer Leif har ydet en formidabel 
indsats trods det ofte begrænsede antal delta-
gere. 
I august indrykkede gymnastikinspektionen en 
annonce i Brønshøj-Husum Avis. Cirka 10 
reflekterede - heraf et par hustruer - og resulta-
tet blev 6 nye medlemmer, som startede efter 
sommerferien, og som siden har været meget 
stabile deltagere om tirsdagen. 
I efterårssæsonen har fremmødet således 
været meget tilfredsstillende. 
Juleafslutning med spisning af gule ærter blev 
igen afviklet på Postpub i Lyngby. 
Rudolf Krafts mindepokal (kammeratskabspo-
kalen) blev tildelt Flemming Pahus Jensen. 
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HJEMMEVÆRNSSEKTIONEN 
 
HJV-sektionen, har som sædvanligt afholdt sin 
traditionsrige BØF-tur i december, samt stillet 
medlemmer til HJV mission i Kosovo. 
HJV-sektionen har også bidraget til en DR serie 
om den kolde krig: ”Det hemmelige forsvar”. 
Henover fire aftener i april satte DR K fokus på, 
hvordan Danmark ville have imødegået et 
angreb fra Warszawa-pagten i 70’erne og 
80’erne. AS’s Kay Søren Nielsen gennemgik 
således, hvordan AS ville have gennemført 
forsvaret af Slotsholmen og derved sikret Folke-
tinget og regeringens videreførelse, også efter 
at fjenden var gået i land på Sjælland. Andre 
medlemmer fra HJV-sektionen optrådte som 
statister og foreviste bl.a. anlægning af ABC 
udstyr og modtagelsen af meldinger om A-
angreb. Endelig blev der vist billeder fra AS 
øvelser i 70’erne og 80’erne.  
 
SANDBJERGINSPEKTIONEN 
 
Også i 2012 har Høje Sandbjerg lejren dannet 
den smukke ramme om mange af foreningens 
aktiviteter fra alle sektioner. Ud over de vanlige 
møder og stævner var lejren sidste år ramme 
for skydernes Universitetsmatch. 
Den finansielle krise har desværre medført en 
reduktion i firmaers lyst til at gennemføre team-
building-arrangementer på Bjerget. Det har 
medført en reduktion i lejeindtægten. Forenin-
gens medlemmer har dog i stigende grad taget 
lejren i anvendelse til personlige mærkedage. I 
2013 vil vi forstærke vores markedsføring i 
forsøg på at få et øget supplement til lejrens 
drift. 
Bygning 2 og 3 trænger voldsomt til en grundig 
renovering. Vi har derfor i slutningen af 2012 
indledt en omfattende fundraising med henblik 
på at skaffe de ca. 1,9 mil. kr., projektet koster. 
Skulle nogle have lyst til at donerer til dette 
ædle formål eller have kendskab til fonde, som 
er relevante i denne sammenhæng, hører vi 
meget gerne fra jer. 
I de første måneder af 2012 fik vi kendskab til 
planer om en gennemgribende fredning af et 
område, kaldet Søllerød Naturpark, hvori man 
bl.a. ønsker at inddrage AS’s ejendom. Inspek-
tionen fik samlet naboer og arrangeret et møde 
med daværende borgmester Erik Fabrin om 
vore indvendinger. Senere har vi ved offentlige 
møder og besigtigelser samt ved skrivelser til 
Fredningsnævnet fortsat kampen imod et dårlig 
gennemtænkt og ikke ordentligt behandlet 
fredningsforslag. Sagen er heldigvis under 
xxxxx 

positiv udvikling, og vi håber, at vi til næste 
generalforsamling kan fortælle, hvorledes 
kommunen er ved at trække de fleste og vær-
ste elementer ud af forslaget. 
Arbejdet med vedligeholdelse af grunden har 
dog på grund af forslaget måttet ligge stille 
siden juni måned. 
Med truslen om en offentlig sti langs nordskellet 
har Sandbjergerne bygget et nyt hegn langs 
skellet. 
I hørte sidste år om vor ansøgning om at etab-
lere en græsarmeret P-plads syd for flagstan-
gen. Her halvandet år efter første ansøgning er 
der fortsat ikke kommet et officielt svar. 
Projektet med oprensning af Søen, blev påbe-
gyndt i efteråret 2012, men indstillet pga. vejret. 
Vi har kun en tidsbegrænset tilladelse, så vi 
kan ikke med sikkerhed sige, hvornår projektet 
er tilendebragt. 
 
AFSLUTNING 
 
Afslutningsvis vil jeg nævne, at en forening af 
vores slags kører ikke af sig selv. Eller sagt på 
en anden måde. Der er rigtig mange af forenin-
gens medlemmer, der bidrager til, at såvel det 
sportslige som det organisatoriske og det ad-
ministrative - herunder udgivelse af AS bladet 
og indlæg på hjemmesiden - samt traditionsple-
jen gennemføres rigtig flot. Det samme gør sig 
gældende i det store arbejde, der ligger i at 
vedligeholde lejren. Fsva. lejren, er vi netop i 
disse år i intens dialog med diverse myndighe-
der vedr. fredning og forskellige tilladelser. Alt 
sammen noget, der kræver lidt ekstra. 
Bestyrelsen er derfor rigtig glad for, at en lang 
række af foreningens medlemmer bidrager med 
forskellige kompetencer til at løse disse opga-
ver. 
Jeg vil derfor gerne takke alle, der på den ene 
eller anden måde bidrager til foreningens drift. 
Dette afslutter min beretning. 
 
Kay Søren Nielsen havde en bemærkning vedr. 
hjemmeværnssektionens betaling for brug af 
Høje Sandbjerg, da han undrede sig over, 
hvorfor hjemmeværnssektionen skal betale for 
brugen, når de andre sektioner ikke betaler. 
Formanden foreslog, at emnet blev drøftet 
bilateralt, og dette blev accepteret. 
 
Der var ikke yderligere bemærkninger til for-
mandens beretning, som herefter blev god-
kendt. 
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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 forevist dirigenten. 
 
Akademisk Skytteforening: 
Øgede kontingentindtægter pga. tilgang af nye 
medlemmer, og desuden bogføres introgebyr til 
skydning som kontingentindtægt. Skydesektio-
nen har øgede udgifter til drift af SKAK-huset, 
og desuden er der købt nye våben. Der har 
været øgede udgifter til sandbjerginspektionen, 
da antallet af bookinger har været faldende. Vi 
har udgiftsført sangbogen, da vi først får til-
skuddet næste år. Beholdningen af ammunition 
er meget høj, men det skyldes, at vi fik et godt 
tilbud på ammunition. Debitorer - der er nogle 
forskydninger vedr. årsregnskabet, og det 
samme gælder for kreditorer pga. indkøb af 
ammunition på afbetaling. 
 
De Akademiske Skyttefonde: 
Regnskabet er som sidste år og giver fortsat ca. 
5000 kr. pr år til støtte for foreningen. 
 
Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen 
Margrethe Zehngraffs Idrætsfond for Danske 
Studenter: 
Regnskabspligt og regnskab er som forrige år. 
Udlodningen til Akademisk Skytteforening for 
2012 var 17.000 kr. 
 
Der var ingen bemærkninger til regnskaberne, 
som godkendtes. 
 
ad 4. Behandling af indkomne forslag 
 
Der er indkommet forslag fra bestyrelsen til 
vedtægtsændringer. 
Christian Bergqvist informerede forsamlingen 
om, at forslaget var det samme, som det der 
har været offentliggjort på hjemmesiden med få 
redaktionelle ændringer. 
Christian Bergqvist takkede Ole Hasselbalch for 
hans bidrag i forbindelse med udarbejdelse af 
de nye vedtægter. 
Christian Bergqvist begyndte herefter en punkt-
vis gennemgang af vedtægtsændringerne, og 
foreslog, at evt. bemærkninger blev taget lø-
bende. 
 
§ 3, stk. 2 
Finn Scheibye kunne oplyse, at det er en tilsni-
gelse, at vi allerede nu skriver, at vi er medlem 
xxx 

af DGI Storkøbenhavn, men det kommer til at 
ske, når DGI og DDS fusioneres til sommer. 
 
§ 4, stk. 2 
Svend Mørup stillede spørgsmålet. om dette 
var foreneligt med § 9 omkring ren straffeat-
test. 
Dirigenten kunne oplyse, at kontoret ikke kræ-
ver, at medlemmer fremviser en straffeattest.  
Dirigenten afholdt vejledende afstemning: Om 
man skulle kræve, at nye medlemmer fremvi-
ser en straffeattest. Der var én stemme for at 
kræve straffeattest og 28 imod. 
 
§ 8, stk. 1 
§ 9, stk. 1 og 2 
§11, stk. 2 og 3 
§ 11, stk. 5 
§ 12, stk. 1 og 2 
§ 13, stk. 2 
Ingen bemærkninger. 
 
§ 14 
Finn Scheibye: Det er DGI’s vedtægter som 
dikterer denne ændring. 
 
§ 15, stk. 6 
§ 16, stk. 1 og 4 
§ 18, stk. 1 
Ingen bemærkninger. 
 
§ 19, stk. 1 
Der mangler en bindestreg efter Sandbjerg - og 
der besluttedes at skrive ”sandbjerginspektø-
ren” med lille ”s”. 
 
§ 19, stk. 2 
Svend Mørup bemærkede, at man har tænkt 
sig at tage bladet ud af vedtægterne, og fandt 
dette kritisabelt. 
Dirigenten lovede, at bemærkningen ville blive 
husket, når man kom til den relevante §. 
 
§19, stk. 5 
§ 20, stk. 2-4 
Ingen bemærkninger. 
 
§ 21, stk. 1-5 
Svend Mørup bemærkede, at det fysiske fore-
ningsblad er en af de væsentlige ting i forenin-
gen. Derfor mente han, at det fortsat skal frem-
gå af vedtægterne, at der skal udgives et fysisk 
blad. 
Ole Hasselbalch mente, at der var tale om en 
væsentlig indsigelse, da indkaldelsen til gene-
ralforsamlingen skal ske i bladet. 
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Birger Hoff mente, at der ikke var et behov for 
at nævne bladet i vedtægterne. 
Efter megen debat og diskussion blev det 
foreslået at: 

 Stk. 1 bibeholdes. 

 Stk. 2-4 udgår. 

 Stk. 5 bibeholdes, som stk. 2. 

 Efterfølgende §§ gives ét nummer højere. 
Dette blev godkendt ved en vejledende afstem-
ning (i slutredaktion: § 22 (red. bem.)). 
 
§ 22 (i slutredaktion: § 21 (red. bem.)) 
§29, stk. 2 
Ingen bemærkninger. 
 
§ 29, stk. 4 
Ole Hasselbalch bemærkede, at formuleringen 
kunne åbne op for vedtagelse af forslag, som 
ikke fremgik af dagsordnen. 
Herefter var der en livlig diskussion om betyd-
ningen. 
Konklusion: Forslagets ordlyd ændres ikke, 
men det tages til referat, at ændringen ikke 
betyder, at der kan vedtages forslag, som ikke 
fremgår af udsendte dagsorden. 
 
§ 29, stk. 6 
Christian Bergqvist: Der skal indsættes - efter 
tilstedeværende - ”stemmeberettigede med-
lemmer”, så dette præciseres. 
 
§ 31, stk. 2-3 
Ingen bemærkninger. 
 
Christian Bergqvist afsluttede sin gennemgang 
af vedtægtsændringerne. 
 
Generelle bemærkninger: 
 
Ole Hasselbalch § 28 stk. 1 er ugyldig, derfor vil 
den blive tilsidesat i forbindelse med en dom-
stolsafgørelse. Indsigelsen blev afvist. 
 
Dirigenten: 
Efter vedtagelse er der behov for en række 
mindre redaktionelle justeringer - f.eks. række-
følgen, hvori sektioner mv. nævnes, er forskellig 
i § 11, stk. 1 og § 19, stk. 1. Det godkendtes, at 
dette overlades til slutredaktionen. 
 
Afstemning om vedtægtsændringerne: 
Dirigenten gennemgik ændringerne igen og 
informerede om, at der skulle være 20 stemmer 
for vedtagelse af vedtægtsændringerne som 
helhed, og 25 stemmer for til ændringerne i § 
31. 
 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget med 27 
stemmer for, ingen imod, én, der undlod at 
stemme, og én fraværende på tidspunktet. 
 
ad 5. Kassereren forelægger budget til god-
kendelse 
 
Kassereren gennemgik budgettet for 2013: 
Øvrige tilskud: Vi har budgetteret med et tilskud 
til sangbogen, og forventer at skydeinspektio-
nen holder deres omkostninger i skak. 
Sandbjergsinspektionen forventes af få lidt flere 
udlejningsindtægter. 
 
Birger Hoff nævnte spørgsmålet om øget ejen-
domsskat. 
Bo Scheibye: Der er kommet en tredobling af 
ejendomsvurderingen, men vi har klaget. 
Svend Mørup: Hvad er den steget fra og til ? 
Bo Scheibye fra 1, 6 til 4, 8 mio. 
Budgettet blev godkendt. 
 
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. 
 
 
ad 7. Valg af bestyrelse, jf. § 11 
 
Formanden: Alle er rede til genvalg. 

 Formand:  
 3849 Aksel Munk Iversen. 

 Næstformand:  
 4276 Palle Skovhus Jensen.  

 Kasserer:  
 3448 Bo Scheibye. 

 Sekretær:  
 4290 Søren Østergaard  

 Sandbjerginspektør:  
 3801 Birger Hoff. 

 Skydeinspektør:  
 3745 Finn Scheibye. 

 Gymnastikinspektør:  
 3098 Peter M. Lund. 

 Feltsportsinspektør: 
 4206 Carsten Sveding. 

 Inspektør for HJV-sektionen:  
 4241 Christian Bergqvist. 

De foreslåede valgtes med akklamation. 
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ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupple-
ant, jf. § 24 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorer såle-
des: 

 Sagkyndig revisor:  
 4220 Kristian J. Krogsgaard. 

 Kritisk revisor: 
 3793 Morten Hammer. 

 Suppleant: 
 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 DDS 
Storkøbenhavn og også AS’s repræsen-
tant i SKAK-hus foreningens bestyrelse. 

 Bestyrelsen foreslår genvalg af repræ-
sentanter til DDS Storkøbenhavn: For-
manden ledsaget af de 4 valgte stedfor-
trædere, skydning. 

 Til bestyrelsen for de Akademiske Skytte-
fonde foreslås genvalg af: 4185 Steen 
Vestergaard Andersen 

De foreslåede valgtes med akklamation. 
 
 
ad 10: Eventuelt 
 
Ingen bemærkninger. 
 
Dirigenten erklærede herefter generalforsam-
lingen afsluttet kl. 21.55. 
 
Formand takkede dirigenten for god ledelse af 
forhandlingerne. 
 
Derefter: ”Fanesang”. 
 
 

Dirigent: 3740 Erling Heidler 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 se side 3 
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Resultatopgørelse for året 2012 
    Budget 
   2011 2013 
    (1.000 kr.) 
 
Indtægter Kontingenter, aktive 144.870 134 145 
 Kontingenter, passive 14.420 15 14 
 Renteindtægter 2.540 4 2 
 Kursavance, obligationer 2 2 0 
 Øvrige tilskud 15.500 68 46 
 Andre indtægter          210 3 0 
 
Indtægter i alt  177.542 226 207 
 
Aktivitets- Skydesektionen 62.190 23 50 
omkostninger Gymnastiksektionen 6.253 5 7 
 Feltsportssektionen 10.689 8 11 
 Hjemmeværnssektionen 0 0 0 
 Sandbjerginspektionen 53.521 45 30 
 Byggeprojekt Høje Sandbjerg 0 0 0 
 Stævner, konkurrencer og øvr. akt. 1.908 9 10 
 Bladet        33.190 27 30 
 Aktivitetsomkostninger i alt      167.751 117 138 
 
Administrations- Forsikringer 16.245 15 16 
omkostninger Gaver, præmier 41.075 1 2 
 Mødeudgifter 1.700 5 10 
 Øvrige administrationsomkostninger      11.961 10 12 
 Administrationsomkostninger i alt      70.981 31 40 
 
Udgifter i alt  238.732 148 178 
 
Resultat før særlige poster     - 61.190 78 29 
 
Særlige indtægter 
Modtaget fra Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Karen 
Margrethe Zehngraffs Idrætsfold for Danske Studenter      17.000 19 17 
 
Årets resultat  - 44.190 97 46 
 
Der disponeres således: 
 Overførsel til kapitalkonto      - 44.190 97 46 
  ….- 44.190 97 46 
 
 
Revisionspåtegning: Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar 2012 - 31. december 2012 er i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis. 
 
3. april 2012 Kristian J. Krogsgaard Morten Hammer 
 Statsautoriseret revisor Kritisk revisor 
 med deponeret beskikkelse 
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Balance pr. 31. december 2012 - Aktiver 
    31. dec. 2011 
    (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 88.000  99 
    (Opført på lejet grund. AS ejer 1/3 af huset. 
    Optages til værdi af restgæld) 
 Inventar             1 88.002 - 
 
 Finansielle anlægsaktiver: 
 Obligationsbeholdning 
    Nom kr. 7.979, anskaffelsessum 7.974  12 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2012          657 8.631 1 
 Aktier, Danske Bank  
    1520 stk., anskaffelsessum 91.672  92 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2012     53.716    145.388 19 
 
 Anlægsaktiver i alt     242.021 223 
 
Omsætningsaktiver Beholdning af ammunition  114.133 44 
 Tilgodehavender, debitorer  56.945 50 
 Likvide beholdninger     242.775 298 
 Omsætningsaktiver i alt     413.853 392 
 
Aktiver i alt   655.874 615 
 
 

Balance pr. 31. december 2011 - Passiver 
    31. dec. 2011 
    (1.000 kr.) 
 
Egenkapital Kapitalkonto  336.675 381 
 Opskrivningshenlæggelse       54.373 20 
 Egenkapital i alt     391.048 401 
 
Hensættelser Våbenkøb skydeinspektionen  0 0 
 Vedligeholdelse Høje Sandbjerg  100.000 100 
 Hensættelse til byggeprojekt Høje Sandbjerg                0 0 
 Hensættelser i alt     100.000 100 
 
Kort fristet gæld SKAK-hus, gæld til DDS  88.000 99 
 Omkostningskreditorer mv.  ….76.826 15 
 Gæld i alt     164.826 114 
 
Passiver i alt      655.874 
 615 
 
 
  



 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
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