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

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

 

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

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

Kasserer 
 Bo Scheibye 4582 7822 / 2335 6822 
 Stenløkken 60, 3460 Birkerød kasserer@as-kbh.dk 
  Giro 5033551 
  Reg. nr. 1551 konto nr. 5033551 
  Mobil Pay nr. 21 62 97 09 
   

Høje Sandbjerg 
 Lejren: Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte 
 

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

  Grunden: Per Bannow 4913 8890 / bannow@paradis.dk 
  Bygninger: Lars Worsaae 3965 4612 / lars@worsaae.dk 
  Udlejning: Birger Hoff Se ovenfor 

 

Redaktion 
 Ansvarshavende redaktør 
  Erling Heidler 4817 0017 / 2037 7717 
   redakteur@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 21. august 2017. 

 

Afleveret til postvæsenet den 19. maj 2017. 
 

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

Tryk og forsendelse: DDP - din distributions partner Aps, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør 
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Forsidebillede: Broget Frøsnapper - se ”Fugle på Bjerget” side 10 
 

 
 

 

 
 

 

Sct. Hans aften 
på Bjerget 

 

fredag 23. juni - kl. 19.00 
 

Tur til Toppen - middag -  
bål & båltale - midsommervise 

Afslutning ca. kl. 22.00 ? 
 

Prisen er kr. 100 / 50 for børn + fluider 
 

 

Tilmelding  til  spisningen 
 
 

senest 16. juni 
 

til  kontor@as-kbh.dk 
eller 4817 0017 
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Aktivitetsoversigt 
 

2017 
 

10. juni  Foren+Sky+Fsp AS - P7/SKIF Revingehed 

20. juni 19.00 Skydning Sidste skydedag DGI-byen 

23. juni  19.00  Foreningen  Sankt Hans aften (se side 3) Bjerget 

24. juni 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset / KSC 

12. august 13.00 Skydning Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

29. august 19.00 Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

8. september  16.55  Gymnastik  Sæsonstart  Korsager Skole 

7.-8. oktober  Skydning Universitetsmatch Oslo 

Oktober  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

28. oktober 13.00 Skydning Sidste skydedag SKAK-huset / KSC 

2. december 10.00 Feltsport Bøftur Bjerget / Rude Skov 

3. december  Hjemmeværn Bøftur Bjerget 

December 16.55 Gymnastik Juleafslutning Skolen / Lyngby 

12. december 19.00 Skydning Juleafslutning DGI-byen 

 

2018 
 

Januar 14.00 Foreningen Nytårskur Bjerget 

Januar  Gymnastik Sæsonstart Skole 

Januar  Skydning Sæsonstart - kortdistance DGI-byen 

Februar 19.00 Feltsport Årsmøde Bjerget 

Marts   Skydning  Sæsonstart - langdistance SKAK-huset / KSC 

April  Feltsport Feltsportskursus åbning Bjerget / Rude Skov 

April  Sandbjerg Arbejdsweekend (efter behov) Bjerget 

Ultimo april  18.30 Foreningen Spisning   Bjerget 

 19.30 Foreningen  Generalforsamling Bjerget 

Maj  16.55  Gymnastik  Sommerafslutning  Skole / Bjerget 

Maj   Feltsport  Klubmesterskab: O-løb  Bjerget / Rude Skov 

 

 

 

 

Reservér allerede nu datoerne i kalenderen - og HUSK:  
 

Nye datoer, invitationer og evt. rettelser mv. kan også ses på www.as-kbh.dk 
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   Afdøde   
 

 3567 Preben Lund 11. maj 
 

Æret være hans minde 
 

 

 

 

Runde  
fødselsdage 

2017 
 
 
 
 
 

 
 

Til lykke 

 21. maj 4330 Bo Gullack Flindt 70 år 

 30. maj 3448 Bo Scheibye 75 år 

 1. juni 2966 Mogens Løppenthien 85 år 

 24. juni 4283 Jesper Markus Pedersen 45 år 

 25. juni 4377 Paulo Andre G. Ferreira 35 år 

 30. juni 4007 Torkild Ottesen Hansen 50 år 

 5. juli 3234 Bent Tholander 80 år 

 6. juli 4385 Jonas Toby Reik 35 år 

 12. juli 1925 Tim Utke Thranow 60 år 

 13. juli 3811 Peter Bjørn Jensen 75 år 

 21. juli 4521 Per Mogensen 45 år 

 4. august 3084 Jørgen Kuntze Christensen 80 år 

 17. august 4251 Ulrik Kjersgaard Friis 35 år 

 3. september 4159 Christian Bork Øelund 35 år 

 9. september 4111 Christoffer Felix Jespersen 45 år 

 

 
 

 
 

 
 

Vi må med beklagelse konstatere, at deltagelse i nog-
le af vores arrangementer - bl.a. generalforsamlingen - 
har udviklet sig til at være for en lille eksklusiv skare. 
 
Lad os håbe, at Sct. Hans aften vil vise, at denne ten-
dens ikke er vedvarende, og at rigtigt mange - også 
blandt de unge - vil finde vejen til Bjerget den dag. 

 
 

 
Velmente bidrag til kommende blades UGLESET modtages meget gerne. 

 

Indlæg kan undtagelsesvis bringes anonymt i bladet, men 
anonyme indlæg bringes ikke - redaktøren skal kende afsenderen. 

 

 
 

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

Vi har fortsat brug for medlemmer, som vil yde en indsats for foreningen. 
 

Kom ud af busken og meld jer, så finder vi noget, som interesserer jer og gavner AS. 
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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 akklamati-
on. 
 
 Dirigenten fastslog generalforsamlingens 
lovlighed jf. vedtægterne, og at indkaldelsen 
var udsendt rettidigt i bladets nr. 1/2017 om-
kring 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 forsamlin-
gen mindes de i 2016 afdøde medlemmer: 
 
 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. 

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 for 2015 er medlemmer i alt fejl-
agtigt 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 forrige år 
var der et fald på et enkelt medlem. Det bør og- 
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så 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 medlemssi-
tuation og specielt tilgang af nye medlemmer er 
meget tilfredsstillende. Det bemærkes også, at 
næsten alle nye medlemmer tilgår skydesektio-
nen.  
 
FORENINGSARRANGEMENTER 
 
Det alt overskyggende foreningsarrangement i 
2016 var naturligvis fejring af Høje Sandbjergs-
lejrens 100 års jubilæum den 13. maj.  
 
 På en ualmindelig flot forårsdag med høj sol 
og omgivet af nyudsprungne bøgetræer indled-
te vi dagen med en højtidelighed ved Barfreds-
stenen og efterfulgt af reception i lejren. For-
eningen havde inviteret repræsentanter for en 
række sportslige samarbejdspartnere, myndig-
heder, lejrens naboer samt foreningens med-
lemmer. I alt ca. 65 personer deltog. 
 
 Om aftenen var alle foreningens medlem-
mer med ledsager inviteret til festmiddag i lej-
ren. Ca. 70 personer deltog. 
 
 Jeg synes, foreningen gennemførte en me-
get 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.  
 
 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 mesterska-
ber deltog AS med ni pistolskytter og en rif-  

felskytte og vandt tre guld-, en sølv- og 
tre bronzemedaljer. 

 4494 Jesper Oxbøl opnåede en guldme-
dalje på pistol med tohåndsfatning i klas-
se 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 fritstå-
ende.  

 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 gen-
nemsnitlig 6 deltagere i hver skydning. 

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

 I DGI Storkøbenhavns udendørs mester-
skaber deltog AS med 2 skytter på riffel, 
og 5 på pistol.  

 3793 Morten Hammer vandt sølv på 200 
m i veteranklassen. 3745 Finn Scheibye 
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 anden-
plads på finpistol i klasse 1.  

 
AS-P7 

 Den 84. kapskydning mellem AS og P7 
blev afholdt på Københavns Skyttecenter 
og på Høje Sandbjerg.  

 Baneriffel blev vundet af AS, mens ge-
værterrænskydningen 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, og 
4219 Alexander Khalileev blev nr. 2. 

 
(fortsættes side 14) 
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Arbejdsweekend 1.-2. april 2017 

 
Hegnet vest i nordskellet retableret 

 

     
 

Hegnopsætning Lars sliber 
 
 

Den 1.-2. april afholdt inspektionen forårets ar-
bejdsweekend. Efter en bitter dram i folkestuen 
blev opgaverne fordelt og iværksat.  
 
 Hovedopgaven lørdag var retablering af 
hegnet i den vestlige del af nordskellet. Her har 
længe været et gammelt trådhegn, som for en 
stor del var rustet væk. Rester af hegnspæle, 
metallåger og stumper af trådhegn var tilbage. 
Det skulle væk og erstattes af det diskrete 2-
tråds hegn på træpæle, som omkranser største-
delen af vort øvelsesområde.  
 
 Så Snapperen blev kørt frem med den lille 
trailer, og den gamle Ferguson traktor fik monte-
ret knop, så en større påhængsvogn kunne 
spændes efter til transport af pæle, tråd og til 
fjernelse af de gamle rustne hegnsrester. Med 
tanke på vores efterhånden betragtelige alder 
var der lejet et benzindrevet pælebor, som kun-
ne skabe hullerne til de nye pæle. Men også en 
vinkelsliber måtte rigges til for at kunne fjerne 
rustne hegnspæle. 

 Vejret var med os, arbejdslysten stor og 
frokosten, som Mie havde stillet på benene i 
gårdhaven efter arbejdet var velfortjent. 
 
 Hovedopgaven søndag var produktion af 
brænde. Efter at have lagt endnu en række fli 
ser inde i brændeskuret kunne opskæring og 
flækning begynde. Og her er arbejde til man-
ge dage endnu. 
 
 Men også mange andre mindre opgaver 
blev løst til Sandbjerginspektørens store til-
fredshed. 
 
 Arbejdet søndag sluttede med en flyve-
opvisning. Martin riggede en stor drone til og 
snart summede den lystigt - som en kæmpe 
humlebi - over lejren.  
 
 Tak for en produktiv weekend, hvor der 
lørdag var 8 og søndag 6 flittige medlemmer 
i gang. 
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Lejren i droneperspektiv 
 

med Sandbjerginspektøren Birger Hoff, Lars Worsaae og 
inspektøren for HJV-sektionen Martin Larsen, som styrer dronen 

 
 

 
Flisebelagt grillplads 

 

     
 

 Området ryddet Fliserne lagt Per Bannow 
 
Sandbjerginspektionen arbejder løbende 
på små forbedringer af lejren. Et længe 
næret ønske har været at forbedre forhol-
dene for at bruge den store grill, vi har 
stående bag mindemuren. Nu da somme-
ren nærmer sig, og teltet er kommet op i 
gårdhaven, er behovet for at grille atter 
aktuelt. 

 Derfor har vor utrættelige Sandbjergassistent 
3901 Per Bannow udnyttet de sidste kolde men sol-
rige og tørre dage til at lægge fliserne på grillplad-
sen. Og det har han gjort efter alle kunstens regler 
med udgravning, muresnore, forskellige typer grus, 
pladevibrator og håndværksmæssig akkuratesse. 
Nu mangler blot græsset at gro op omkring den nye 
plads.  Nyd den, næste gang du griller. 
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Skovsneppen er meget vanskelig at få øje på 

 

Fugle på Bjerget 
 
I forlængelse af den ”bioblitz” vi lavede 
sidste år, hvor unge biologer registrere-
de dyre- og plantearter på grunden, har 
vi fået støtte af nogle dygtige ornitologer, 
der på lignende vis kortlægger fuglear-
ter. Efter rekognoscering i vinter er de 
begyndt at registrere her i maj måned og 
vil fortsætte i juni. 
 
 Det viser sig, at også for fugle er 
Høje Sandbjerg terrænet et yndet sted. 
Her kan du se den foreløbige liste over 
arter, som yngler eller er truffet på grun-
den. 
 
 Sandbjerginspektionen arbejder vi-
dere med eksperterne om relevante re-
dekasser, hvor Hvinanden for tiden også 
er til debat. Har du særlige evner, viden 
om og interesse for fugle, er vi altid gla-
de for dine observationer. Så næste 
gang du er på grunden, så nyd den med 
åbne øjne og blik for fuglene. 

  

Skovsneppe 

Stor flagspætte 

Munk 

Gærdesmutte 

Bogfinke 

Gråkrage 

Knopsvane 

Gulspurv 

Spætmejse 

Hvid Vipstjert 
 

 

Landsvale 

Blåmejse 

Musvit 

Sumpmejse 

Skovskade 

Musvåge 

Skovsanger 

Løvsanger 

Gransanger 

Jernspurv 
 

 

Rødstjert 

Kernebider 

Rødhals 

Sangdrossel 

Sjagger 

Solsort 

Hvinand 

Broget 

   Frøsnapper 

 

 

 

 
 

Hvinand og 
 

Broget Frøsnapper 
(se bladets forside) 

 

er et par af de 
mere sjældne og 
spændende fugle 

 

 

- - - og der er også  
          andre dyr på 
                    Bjerget 

 
 
Rådyr, fanget en kølig 
aprilmorgen af skyttens 
kamera fra en ”stærekasse” 
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21. marts 
 
Årsdagen for angrebet på Shellhuset i 1945, 
hvor Terrainsportsafdelingens chef 1028 kap-
tajn P.V.T. Ahnfeldt Mollerup omkom, er årligt 
markeret ved blomsternedlæggelse ved Molle-
rupstenen på Høje Sandbjerg. Dette skete som 
i alle tidligere år siden 1946 også i år ved en 
mindre gruppe ældre medlemmers besøg. 
 
 Gruppen bliver om ikke mindre, men så dog 
ældre, så det er på tide, at de som har venera-
tion for vore forgængeres indsats og ofre, våg-
ner op og melder sig som aftagere, med mindre 
man betragter sagen som uden betydning for 
sammenholdet i foreningen. Rette vedkom-
mende i foreningens ledelse kan let hente in-
formation om den mangeårige tradition. 
 
 Axel Hartmann var nær ven med kaptajn 
Mollerups søn generalmajor Claus Ahnfeldt 
Mollerup, der gennem årene deltog, så ofte 
hans militære opgaver tillod ham det. Axel ses 
her ved årets besøg. 
 
 Stenen blev tegnet af daværende kompag-
nichef Hans Henning Hansen og afsløret den 
10. juni 1945 på en plads, hvor der var udsigt 
over den nyetablerede håndboldbane. 
 
 

 
 
 

 I vinteren 2007-08 udtrykte Claus Ahnfeldt 
Mollerup ønske om at sikre stenens fremtidige 
synlighed ved at flytte den. Efter nogle sonde-
ringer blev aftalen, at stenen blev flyttet op på 
"Toppen", hvor hans far under besættelsen of-
te havde taget de unge skytter op og med ud-
sigt til Sverige formanet dem om altid at have 
et frit land for øje. 
 
 Flytningen af stenen blev markeret ved en 
sammenkomst den 28 marts 2008. Baggrun-
den og flytningen er beskrevet i AS-bladets nr. 
1 og 2 fra 2008. 

3363 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Sct. Hans aften 
på Bjerget 

 

Se side 3 
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Sæsonafslutning på Bjerget - 9. maj 2017 
 

 
 

 
 

Gymnastik på Bjerget 
 

 
 

Gymnaster på Bjerget 

Dette års sæsonafslutning fik et noget andet 
forløb end sædvanligt, idet skolen havde aflyst 
vores tid, fordi gymnastiksalen skulle bruges til 
andet formål, og den sal vi havde fået tilbudt på 
Tingbjerg skole havde vist sig ganske uegnet til 
formålet. 
 
 Det var derfor besluttet, at forlægge gymna-
stikken til Høje Sandbjerg, hvor 14 gymnaster 
var mødt frem og - lidt frysende  indtog gymna-
stikpladsen igen efter ca. 50 års fravær. Leif 
sørgede hurtigt for, at vi fik lidt varme i kroppen, 
og efter et dejligt varmt bad var vi klar til at ind-
tage det traditionelle smørrebrød, som Steen 
havde sørget for, og heller ikke hans kones dej-
lige ostemadder manglede. 
 
 De ufravigelige ritualer med ølsang, helan 
og halvan m.m. manglede heller ikke. Desværre 
mislykkedes et forsøg på at fremvise de gamle 
videofilm fra de sidste 50 år, som Peter havde 
medbragt. Viggo's forsøg på at konvertere filer-
ne til et læsbart format tog for lang tid, men det 
vil blive bragt i orden, så vi kan se filmen ved en 
senere lejlighed. 
 
 Peter understregede endnu en gang i sin 
takketale til vores træner, Leif, betydningen af 
hans indsats for gymnastikken i AS, og som en 
erkendelse heraf fik han overrakt en flaske vin 
og lidt til den søde tand. 
 
 Med en tak til Steen og hans kone for afte-
nens arrangement sluttede Peter aftenen af med 
et "på gensyn i september. 

 

 

 

Sæsonstart:  Fredag 8. september 

 

Tirsdag kl. 16.55 præcis - 18.30 

Husum Skole, Karlslundevej 23, pigesal 36, 2700 Brønshøj 
 

Fredag kl. 16.55 præcis - 18.30 

Korsager Skole, sal 73, Gislingevej 14-16, Husum, 2700 Brønshøj 
  



13 
 

 
 

 

Skydeprogram for langdistanceskydning 
Resterende forår 2017 

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

Lørdag 
20. maj  3. Foss,  

15 skud liggende, 300m 
 

Lørdag 
27. maj  P7 træning,  

3x5 skud, 200m 
Dansk hovedskydning under kommando 

Onsdag 
31. maj  300 m aftenstævne 

3x10 eller 15 ligg./Nord. prog.  
Tilmeld på banen 

Lørdag 
3. juni  300 m træning P7 Svensk hovedskydning under kommando 

Lørdag 
10. juni  AS-P7 2017, Revingehed 

Udtagne skytter  
200 m, 300 m pistol og terræn  

Onsdag 
21. juni  300 m aftenstævne 

3x10 eller 15 ligg./Nord. prog.  
Tilmeld på banen 

Lørdag 
17. juni  Alm. træning, 300 m  

Lørdag 
24. juni  Sidste skydedag  

4.xxx. 3x5 skud, 200m 
Point til Schmiegelow pokalen  
tæller dobbelt. 

 
Træningstid lørdag kl. 13.00 - 16.00, hvor vi mødes på 200m eller 300m banen afhængig af dagens 
skydning. Vi har fem baner til rådighed og kan tilkøbe ekstra, hvis der er trængsel.  
 
Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor vi over en kop kaffe rengør våben, diskuterer træ-
ningsmetoder, resultater samt løst og fast. Ammunition kan efter aftale købes hos undertegnede. 
 
Åbne stævner indgår i skyttekongeskydningen, men tæller kun til foreningens pokalskydninger, hvis 
skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale med Morten Hammer kan skydninger 
til pokalskydninger og skyttekongeskydningen i enkelte tilfælde skydes søndag. 
 
Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men hvis jeg ikke selv er på banen kl. 13.00, aftaler 
jeg nærmere med en anden AS skytte. 
 
Med skyttehilsen og vel mødt! 
3745 Finn Scheibye 

 

 
 

 

Sct. Hans aften 
på Bjerget 

 

Se side 3 
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Referat af generalforsamlingen den 27. april 2017 

(fortsat fra side 8) 
 
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.  

 Der deltog 28 skytter hvoraf 27 gennem-
førte begge skydninger. AS Aarhus 
vandt begge holdskydninger med AS 
som runner-up. 

 Individuelt vandt 3745 Finn Scheibye rif-
felskydningen og 4195 Alex Datcu pistol-
skydningen. Sammenlagt blev den indi-
viduelle skydning vundet af Kåre Janus-
sen 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 in-
teresserede i introduktionskursus i DGI-
byen i 2016. 

 Heraf indmeldte de 44 sig efter prøvepe-
riodens 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 dedikeret 
leder af aktiviteten.  

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

 Skydningerne om XXX-pokalen blev vun-
det 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 genvandt 
skyttekongeskydningen og medaljeskyd-
ning 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. 

 
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 deltagelse 
for ”civile” AS`ere.  
Der blev opnået flg. resultater: 
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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 fane-
sang sluttede en god dag med en tur på 
Toppen. 

 
18- juni - AS-P7 

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

 AS vandt - igen - en meget sikker hold-
konkurrence med 487 strafpoint mod 
P7’s 706. Individuelt var det til gengæld 
meget tæt, og igen blev det samlede re-
sultat 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 teknik-
prisen.  

 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 kontin-
gent og landshold til VM og opnåede fine 
resultater. 

 På klassisk distance blev det til sølvme-
daljer til begge i hhv. H50 og H55 og i 
stafetten var de med til at vinde bronze. 

 
26. september - DM Feltsport 

 DM i Feltsport blev igen i 2016 arrangeret 
af Skive Garnision med gennemførelse af 
konkurrencerne  ved  Karup Øvelsester-
ræn 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 Sveri-
ge og Tyskland. Lejren viste sig igen at 
udgøre en perfekt ramme for afvikling af 
såvel konkurrencer som kammeratskabs-
aften i mandskabsmessen samt overnat-
ning. 

 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 delta-
gende AS’er - blev 4431 Christian Saxe. 

 Søndag var der stafet og i år med fælles-
start. 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” - vi-
ste 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 små-
stykker, postplaceringer med max 100m 
afvigelse fra placering på kortet og en til-
deling af handicap i særklasse.  
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 Vi havde en jubilar med. 3430 Erik Fol-
kersen var med for gang nr. 50! Kun 5 
gange har han ikke været med siden sin 
AS indmeldelse i 1962, og Erik havde al-
drig vundet den prestigefyldte bøftur. 
Presset på Erik var derfor enormt. Kon-
kurrenterne viste ikke jubilaren nogen 
nåde og konkurrerede som altid. Men 
Erik stod for favoritpresset og med de til-
delte handicap point vandt han i suve-
ræn stil.  

 
 Alt i alt et rigtig godt år for feltsportssektio-
nen med det åbne klubmesterskab i Biathlon 
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 Hu-
sum. 

 Der har over året været ca. 20 aktive 
gymnaster med varieret mødefrekvens, 
men der har ofte været mere end 10 del-
tagere både tirsdag og fredag, hvilket må 
betegnes som fremgang. 

 I løbet af året har vi desværre haft 4 fra-
fald 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 hjemmelavede 
gule ærter. 15 deltagere. 

 Rudolf Krafts mindepokal (kammerat-
skabspokalen) inkl. sølvfad vandrede 
ved juleafslutningen videre til 4395 Mi-
chael Tholander for det næste år.  

 Aage Bruun-pokalen forblev hos familien 
Tholander, idet pokalen hvert år tildeles 
den gymnast (og hans familie), der sør-
ger for, at vi kan holde vor juleafslutning 
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 gymnastiksek-
tionen. 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 omgivelser til 
at fremstå så smukke som muligt, og det 
synes inspektionen i al beskedenhed, at 
det lykkedes ganske godt.   

 

Lejren 

 Trods færdiggørelse sidste år af de store 
renoveringsprojekter fortsætter en ivrig 
inspektion med mange mindre forbedrin-
ger. 

 

Fredningssagen 
25 MAJ iværksattes endeligt den nye fredning, 
som sammenlægger 28 gamle fredninger til 
én. 
 

 De vigtigste kendelser af betydning for 
Akademisk Skytteforening er: 

 Status quo i fredningen af vort øvelses-
område fortsætter stort set uændret, dog 
skal grunden plejes i henhold til en pleje-
plan. Inspektionen har med den anled-
ning rullet den eksisterende drifts- og ple-
jeplan, så den nu benævnes 2016-2026, 
og fremsendt den til relevante myndighe-
der. 

 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 parkbe-
lysning. Inspektionen har over vinteren 
erstattet de eksisterende udelys med den 
klassiske Rørhat lampe, som lever op til 
fredningens krav. 
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 Der kommer en sti fra Toppen til Rude 
Skov. Den etableres som en ubefæstet 
trampesti, kun for gående, og med en lin-
jeføring hovedsagelig nord for det store 
stendige. Linjeføringen er fastlagt sam-
men med kommunen, som etablerer 
klaplåge og opsætter piktogrammer. Sti-
en går kun et kort stykke over den lukke-
de del af vort øvelsesområde helt mod 
øst, og vi kan lukke den 15 dage om året 
i forbindelse med skydning eller lignen-
de.  

 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 heroppe. 
Det er foreningens aktiviteter, medlemsbrug og 
udlån mod slidpenge. At monitere og støtte dis-
se aktivister, vedligeholde øvelsesområdet og 
løbende forbedre lejren, har været Sandbjerg-
inspektionens hovedopgave i det forløbne år. 
 
GENERELT 
 
Jeg vil gerne give min fulde anerkendelse for 
det store arbejde og de mange aktiviteter, der 
udføres i AS forskellige sektioner. Dette arbejde 
understøttes imidlertid af en lang række admi-
nistrative og praktiske gøremål, som er nød-
vendige for, at foreningen 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 medlems-
administration og meget mere. 
 
 Vores medlem 3311 Ove Popp Poulsen 
døde i 2015, og som bekendt testamenterede 
han hele sin formue til AS. Alle formaliteter, 
herunder fritagelse for boafgift, i forbindelse 
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, un-
derstøtte 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 
xxxxxxxx 

tiltag. Det er hensigten, at der skal være fokus 
på de enkelte sektionernes aktiviteter og ud-
vikling. Vi har for en gangs skyld heller ingen 
udestående med myndigheder i forbindelse 
med Bjerget. 
 
 Dog vil jeg nævne, at bestyrelsen, i samar-
bejde med en proceskonsulent fra DGI, i 2017 
påbegynder et arbejde omkring foreningsudvik-
ling, der skal afdække de trusler og mulighe-
der, 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 bi-
draget 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 flotte 
sportslige resultater og endelig er vi en for-
ening 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. 
 
ad 3. Kassereren forelægger det reviderede 
regnskab til godkendelse. 
 
I kassererens fravær forelagde revisor 4231 
Mette Harder det reviderede regnskab til god-
kendelse. 
 
 Dirigenten meddelte, at han havde fået fo-
revist Originalregnskaberne underskrevet af al-
le bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 
 
 4231 Mette Harder udleverede og gen-
nemgik regnskaberne, og originalregnskaber 
med underskrifter blev forevist dirigenten. 
 
Akademisk Skytteforening: 
 

Fortsættes efter regnskabet. 
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Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2016 - 31. december 2016 
 
  Budget 
   2015 2017 
   (1.000 kr.) 
 
Indtægter Kontingenter, aktive 182.190 171 182 
 Kontingenter, passive 13.800 14 14 
 Renteindtægter 12.312 9 13 
 Kursavance, obligationer 1 0 0 
 Øvrige tilskud 162.005 330 12 
 Andre indtægter        22.100 0 0 
 
Indtægter i alt  392.408 524 221 
 
Aktivitets- Skydesektionen 57.874 65 135 
omkostninger Gymnastiksektionen 6.498 6 6 
 Feltsportssektionen 61.438 8 40 
 Hjemmeværnssektionen - 1.398 - 1 1 
 Sandbjerginspektionen 27.940 - 25 0 
 Byggeprojekt Høje Sandbjerg 126.663 310 0 
 Stævner, konkurrencer, jubilæum  
 og øvrige aktiviteter, 64.314 - 1 5 
 Bladet        34.295 29 30 
 
 Aktivitetsomkostninger i alt      377.424 391 217 
 
Administrations- Forsikringer 16.450 21 20 
omkostninger Gaver, præmier 885 2 5 
 Mødeudgifter 480 1 3 
 Øvrige administrationsomkostninger        11.209 9 34 
 
 Administrationsomkostninger i alt       29.024 33 62 
 
Udgifter i alt  406.448 424 279 
 
Resultat før særlige poster     - 14.040 100 - 58 
 
 
Der disponeres således: 
 Overførsel til kapitalkonto      - 14.040 100 - 58 
 
 
 
Revisionspåtegning: Konklusion 
 
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar 2016 - 31. december 2016 er i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis. 
 
6. april 2017 Mette Harder Morten Hammer 
 Regnskabskyndig revisor Kritisk revisor 
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Balance pr. 31. december 2016 - Aktiver 
 
   31/12 2015 
    (1.000 kr.) 
Anlægsaktiver 
 
 Materielle anlægsaktiver: 
 Ejendommen matr. nr. 6 g, Holte by, Søllerød 1  - 
    (Knt. ejendomsværdi senest pr. 1/10 2012 
    udg. kr. 2.750.000 heraf grundværdi  
    kr. 1.190.400) 
 SKAK-huset, Selinevej, 2300 København S 44.000  55 
    (Opført på lejet grund. AS ejer 1/3 af huset. 
    Optages til værdi af restgæld) 
 Inventar             1 44.002 - 
 
 Finansielle anlægsaktiver: 
 Obligationsbeholdning 
    Nom kr. 1.568, anskaffelsessum 1.568  2 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2016          156 1.725 0 
 Aktier, Danske Bank  
    1520 stk., anskaffelsessum 91.672  92 
    Opskrivning til kursværdi pr. 31. dec. 2016     253.712    325.584 190 
 
 Anlægsaktiver i alt     371.311 339 
 
Omsætningsaktiver 
 
 Beholdning af ammunition  118.381 72 
 Tilgodehavender, debitorer  73.046 250 
 Likvide beholdninger     329.014 162 
 
 Omsætningsaktiver i alt     520.441 484 
 
Aktiver i alt   891.752 823 
 
 

Balance pr. 31. december 2016 - Passiver 
   31/12 2015 
   (1.000 kr.) 
 
Egenkapital Kapitalkonto  548.100 562 
 Opskrivningshenlæggelse       234.069 190 
 Egenkapital i alt     782.169 752 
 
Kort fristet gæld SKAK-hus, gæld til Skydebaneforeningen  44.000 55 
 Omkostningskreditorer mv.       65.583 16 
 Gæld i alt     109.583 71 
 
Passiver i alt      891.752 823 
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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 Fredningsnæv-
nets 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 jubila-
rer, Pangels Fond samt ex-Kjæften 
overgik udgifterne til Bøfturen. 

 Sandbjerg regnskabet giver et under-
skud 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 un-
dermessen. 

 Stævner, konkurrencer og øvrige aktivi-
teter 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 for-
eningen). 

 
Resultat 

 Et underskud på kr. 14.040, som er et til-
fredsstillende resultat. 

 
Balancen  

 Balancesummen 892.000 kr. og egenka-
pital på 782.000 kr. heraf udgør de fi- 
xxxxxxx  

 nansielle anlægsaktiver 327.000 kr. hvil-
ket skyldes stigende kurser på aktier i 
Danske Bank. 

 Vi har stadig en gæld til Skydebanefor-
eningen Danmark på 44.000 kr. svarende 
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 udbytte 
fra Danske Bank aktier og Danske Invest. 

 
Civilingeniør Orla Zehngraff og Hustru Ka-
ren 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 op-
løsningen 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 frita-
gelse for boafgift.  

 Derefter er formuen på godt 5 mio. kr. 
overført til Danske Forvaltning. Bestyrel-
sen har i Samråd med Danske Forvalt-
ning anskaffet værdipapirer i henhold til 
regler for fonde. 50 % i aktiebaserede 
papirer og 50 % i obligationer herunder 
godkendte erhvervsobligationer. De inve-
steringsfonde, som er anskaffet, har be-
talt udbytte før anskaffelsen. Erhvervsob-
ligationerne er købt med vedhængende 
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 be-
tydning for AS regnskabet. 

 
Bemærkning til de akademiske skyttefonde 

 3512 Svend Mørup: Jeg er sidste år ble-
vet lovet en oversigt over de sammenlag-
te fonde, dette er ikke sket, selv om det 
må være en moderat opgave.  
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 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 modta-
get nogen forslag. 
 
ad 5. Kassereren forelægger budget til god-
kendelse 
 
Igen - i kassererens fravær - gennemgik 4231 
Mette Harden budgettet for 2017 - som det 
fremgår af side 8 i regnskabet.  

 Der er budgetteret med uændret kontin-
gent til næste år. 

 Under øvrige tilskud er der kun budgette-
ret med afkast fra De Akademiske Skyt-
tefonde. 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. 

 Administrationsomkostning er budgette-
ret højere fordi vi påregner at igangsætte 
et projekt med ny hjemmeside. 

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

 
Bemærkning: 

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

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

 Budgettet blev derefter godkendt med ak-
klamation. 
 
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 stig-
ning nok var for 3-4 år siden. 

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

 3582 Ole Hasselbalch stillede spørgsmål 
til skatteforholdene omkring fondene. 

 Det oplystes, at alle disse spørgsmål er 
afklaret, og at det er blevet drøftet i besty-
relsen. 

 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 be-
styrelse 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: 

 Inden der stemmes vil jeg gerne benytte 
lejligheden til at takke 4206 Carsten 
Sveding for hans 6 år i bestyrelsen og for 
hans store og flotte arbejde i feltsports-
sektionen.  
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 Reelt har der været tale om en for-
mandsduo 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 1 revisorsupple-
ant, jf. § 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 organisatio-
ner uden for Akademisk Skytteforening. 
 
Til bestyrelsen for de Akademiske Skyttefonde  

 

foreslås genvalg af 4185 Steen Vestergaard 
Andersen 
 
 Bestyrelsens anmodning blev imødekom-
met og den foreslåede valgtes med akklama-
tion. 
 
ad 10: Eventuelt 
 
3901 Per Bannow: Vi skal bruge nye med-
lemmer 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. 20:40. 
 

3740 Erling Heidler - Dirigent 
 
Derefter ”Fanesang” 
 

 
 

 
 

 

                   
 

           

 
Købes hos kontoret 

4817 0017 / 2037 7717 / kontor@as-kbh.dk 
eller spørg i sektionerne eller på Bjerget 

 
AS-slips (grøn/bordeaux) - Silke eller polyester. 

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

 
Brænde fra Bjerget: Spørg sandbjerginspektøren 

4586 7655 / sandbjerg@as-kbh.dk  
 

 

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

 

mailto:kontor@as-kbh.dk
http://www.bensonandclegg.com/
mailto:sandbjerg@as-kbh.dk


23 
 

 

Porto 
 

Nu til dags er der ikke så mange i Danmark, som bruger porto / 
frimærker til forsendelser. Men der bruges porto til udsendelse af 
kontingentopkrævning fra foreningen, hvis du da ikke allerede 
har tilmeldt dig Betalingsservice eller en anden form for automa-
tisk betaling via din bank. 
 

 Hjælp foreningen og dig selv ved at tilmelde kontingentop-
krævningen til Betalingsservice. Hvordan gør man ? 
 

 Den bedste løsning er nok at gå ind på 
 http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/bliv-medlem.  
 
 Her er link til Betalingsservice, som er let at udfylde med dine 
data, hvorefter du får opkrævningen automatisk. Hvis du ikke får 
tilmeldt dig inden girokortet udsendes, skal du betale det første 
girokort på ”gammeldags vis”. 

 

 

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

Tilmeld dig kontingentindbetaling via betalingsservice. 
 
 

 
 

HUSK at se efter nyheder på www.as-kbh.dk 
 
 

 
 

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

 

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

 
 

 

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. 
 

 

Reservér allerede nu alle AS-datoerne i kalenderen      (se side 4) 
 

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

 

  

http://akademiskskytteforening.dk/om-foreningen/
http://www.as-kbh.dk/
http://www.as-kbh.dk/


 
 
 

Returneres ved vedvarende adresseændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Returadresse: Redaktøren, Byparken 56, Blovstrød, 3450 Allerød 


