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Formandens spalte 
 
Nu er sommeren over os og lad os håbe, at det bliver en god en 
af slagsen. 
 
Det betyder også, at det er en stille tid i vort selskab. Også mere 
stille end hvad godt er. Men vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi 
evt. skulle arrangere, og er blevet enige om, at vi ikke vil 
arrangere noget før vore skydninger starter igen til efteråret. 
 
Det hænger sammen med, at det som bekendt har vist sig mere 
end vanskeligt at få tilslutning til både sommerskydning, 
udflugter m.v. 
 
Vi har talt lidt om måske at få en kendt foredragsholder på 
programmet engang i løbet af vinteren, men jeg tror vi skal 
arrangere det sammen med f.eks. Garderne og Pionererne, hvis 
vi skal blive så mange, at vi kan være fremmødet bekendt. 
 
Og så har vi jo ellers afholdt årets generalforsamling på Hotel 
Dania. 
Der var mødt 32 , hvilket var udmærket i betragtning af, at flere 
af de sædvanlige deltagere var forhindret denne aften. 
Det blev da også en god aften som afsluttedes med gule ærter 
med tilbehør. 
Se det korte referat andet sted i bladet. 
Jeg vil gerne her takke de fremmødte og rette en særlig tak for 
den kraftige opfordring til at forhøje kontingentet, et tiltag som 
bestyrelsen ikke selv havde lagt op til. 
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Men desværre var der god grund til at gøre det, for igen at 
kunne få et hæderligt driftsresultat. 
 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig. Og 
da der var genvalg over hele linien, har vi heller ikke lavet om 
på opgavefordelingen internt i bestyrelsen. Så man kan sige, at 
alt er ved det gamle. 
 
God sommer – vi ses til efteråret. 
 
Ole Pedersen 
 
 
Generalforsamling 20. april – kort referat. 
 
Efter at formanden havde budt velkommen og forsamlingen 
ved 1 minuts stilhed havde æret de medlemmer, som er gået 
bort i årets løb, gik generalforsamlingen i gang. 
Niels Vendelbo blev valgt til dirigent. 
Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning om 
selskabets virksomhed. Året har været præget af et godt 
fremmøde til både kammeratskabsskydninger om aftenen og 
veteransamlingerne om eftermiddagen. Vore dygtige skytter har 
da også i årets løb vundet pokaler både ved Trekantskydning 
mod Nr. Snede og Skanderborg-selskaberne samt i Horsens til 
7.kreds-skydning. 
Årets fugleskydning blev også afviklet med en ny Fuglekonge 
som resultat. 
Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer. 
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Herefter blev det reviderede regnskab fremlagt. Da hverken 
kasserer eller de to revisorer var tilstede fremlagde formanden 
regnskabet. 
Det var en blandet fornøjelse, idet regnskabet udviste et 
underskud på mere ned 13.000 kr. Dette skyldes primært den 
store udgift til bladet Forsvarsbroderen. Men da dette blad nu er 
afbestilt skulle det se lysere ud fremover. Selskabet har også 
stået registreret hos Samvirksomheden med flere medlemmer 
end vi rent faktisk er, et forhold som også har trukket i den 
forkerte retning. 
Desværre manglede der også dokumentation for den bogførte 
kassebeholdning. 
Generalforsamlingen besluttede at der skal bringes orden i 
selskabets økonomi gennem en forhøjelse af kontingentet til kr. 
200 pr. år samt en stram styring af udgifterne. 
 
Kontingentforhøjelsen blev vedtaget. 
 
Herefter var der valg til bestyrelsen. Der var genvalg af Hans 
Pedersen, Niels Vendelbo, Holger Flæng og Ole Pedersen. 
 
Da Aase Rasmussen efter mange år på posten ønskede at 
fratræde som revisor, skulle der findes en ny. Valgt blev Sven 
Reker som fremover, sammen med John Berry, skal revidere 
vort regnskab. 
Tak til Aase for lang og god tjeneste. 
 
Bent Christiansen blev genvalgt som fanebærer 
 
Formanden takkede de medlemmer som trofast møder op til 
arrangementerne og rettede en tak til bestyrelsen for et godt 
samarbejde. 
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Herefter var der overrækkelse af jubilartegn til de fremmødte 
jubilarer. 
 
Aftenen sluttede med spisning. Gule ærter med tilbehør. 
 
Ole Pedersen 
 

 
Kassernes lille spalte 
 
Først en beklagelse og en undskyldning for at jeg første 
gang jeg skulle fremlægge regnskabet for generalforsamlingen 
var fraværende, så meget mere som der igen var ”røde tal” 
på bundlinien. Der var kommet en ferie på tværs. 
 
I bestyrelsen arbejder vi meget på at undgå unødige udgifter, 
i forbindelse med at drive vores forening. Tryksager, porto,  
kuverter med videre, er små poster der til sammen løber op. 
Her kan I også hjælpe til kære forsvarsbrødere. Husk at 
meddele til bestyrelsen, adresseændringer og evt. fejl i 
navneregistret. 
Vi vil gerne have et fejlfrit medlemskartotek. 
Og husk så venligst at betale kontingentet til tiden og ikke 
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lægge indbetalingskortet ind i en tilfældig bunke af tryksager 
og tidsskrifter, hvor det let bliver glemt.  
Med venlig hilsen 
Steen Lauritzen   
 
Årets fugleskydning afvikles søndag den 28. 
oktober kl. 0900 
 
Årets fugleskydning plejer at være en rigtig hyggelig dag.  
Og i år skulle helst ikke være nogen undtagelse. 
 
Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 0900 og efter at have 
budt Fuglekongen velkommen starter vi skydningen på fuglen. 
Undervejs afvikler vi også en ”normal” skydning, og når vi har 
taget livet af fuglen og fået resultaterne opgjort, samles vi til 
lidt godt at spise og drikke, udlevering af præmier m.v. 
 
Mon ikke DU skulle kigge forbi denne dag? 
 
 
 

Trekantskydning 

 
I år er det vort selskab der skal arrangere den traditionsrige 
Trekantskydning mod Nr. Snede og Skanderborg-selskaberne. 
Vi har vundet pokalen i mange år, men der er ingen tvivl om, at 
vore modstandere gerne vil slå os på hjemmebane. Så det er 
med at møde talstærk op, trænet og udhvilet. 
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Det er søndag den 13. januar 2008, kl. 0900, i 
Skyttehuset på Søholt det foregår. 
 
Efter skydningen og resultatopgørelse samles vi til 
præmieuddeling og spisning i Søholthallens Cafeteria. 
 
 
 

Teatertur 
 
Vi forsøger at lave en teatertur engang i februar. Herom 
nærmere i næste nr. af D.F.B.-Nyt. 
 
 
 
 

 
 
Mindehøjtidelighed 4. maj. 
 
Sammen med Hjemmeværnet, Garderforeningen og 
Ingeniørtroppernes Soldaterforening blev den 4. maj mindet 
ved nedlæggelse af kranse i mindelunden på Vestre Kirkegård i 
Silkeborg. 
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 Ca. 40 personer havde taget sig tid til at deltage i 
højtideligheden. 
Efter at chefen for Hjemmeværnskompagniet havde fået 
styrken rettet ind sang vi ”Jylland mellem tvende have” og ”En 
lærke lettede”. 
Herefter blev de to kranse, en fra Hjemmeværnet og en fra 
soldaterforeningerne, nedlagt. 
Erik Rytter fra Hjemmeværnet holdt en tankevækkende og god 
tale. 
Højtideligheden afsluttedes med at forsamling sang ”Altid 
frejdig, når du går”. 
 
Der er ingen tvivl om, at dette arrangement vil blive gentaget til 
næste år, og forhåbentlig mange år fremover. 
 
 

 
 
 
Aktivitetsprogram for efteråret / Vinteren 2007 / 
2008 
 
Kammeratskabsskydninger: 
 
Oktober:   Den 4. og den 18. 
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November:  Den 1., den 15. og den 29. 
December:  Den 13. (juleafslutning) 
Januar:  Den 10. og den 24. 
Februar: Den 7. og den 21. (Den 21. deltager 

Garderne og Pionererne i 
skydningen om pokal og 
vinpræmier) 

Marts: Den 6. (pokalskydning) 
 
Skydningerne starter kl. 2000 i Skyttehuset på Søholt 

 
 
 
 
Veteransamlinger: 
 
Oktober: Den 11. og den 25. 
November: Den 8. og den 22. 
December: Den 6. 
Januar: Den 3., den 17. og den 31. 
Februar: Den 14. og den 28. 
Marts: Den 13. og den 27. 
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Skydningerne starter kl. 1400 i Skyttehuset på Søholt 
 
Mød op til nogle hyggelige timer i godt selskab. 
 
 
 
 

 


