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Formandens spalte 
 
I skrivende stund skinner solen, som den har gjort gennem flere 
uger, og vidner om, at sommeren står for døren. 
Vores generalforsamling er vel overstået og det samme kan 
siges om 4.maj – arrangementet på vestre Kirkegård. Begge 
arrangementer med god tilslutning. 
 
Det betyder så også, at vi har en lang periode, hvor vort 
aktivitetsniveau er på lavt blus. 
Så jeg vil blot her opfordre til at alle nyder tilværelsen, og at I 
så til gengæld møder flittigt op til aktiviteterne til efteråret. 
 
Og så er der selvfølgelig de af vore medlemmer som inden da 
tager en tur til hovedstaden. Godt initiativ og god tur! 
Bestyrelsen har holdt konstituerende møde hos formanden 
onsdag den 28.maj. 
Alle med undtagelse af kassereren var mødt op, og vi kunne 
byde det nye medlem af bestyrelsen, Erling Lemming, 
velkommen. Håber du finder dig godt til rette Erling. 
Der var genvalg til alle pladser og Erling indtager således 
Toves plads i bestyrelsen. 
Erling vil dog også få en anden vigtig funktion, idet han 
fremover får ansvaret for vores medlemskartotek. Det vil 
betyde at kasserer- og kartoteksfører- posten deles, således at 
Steen fremover alene varetager kassererjobbet og Erling skal så 
klare medlemskartoteket. Vi tror dette vil styrke vores arbejde 
med at holde styr på alle medlemmer. 
Og så vil det også her være på sin plads at sige Tove en meget 
stor tak for dit gode arbejde i bestyrelsen gennem mange år. Du 
vil blive savnet, men hvis nu det hele ”brænder sammen,” og vi 
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ikke kan finde ud af et eller andet, så ved vi hvor vi kan finde 
hjælp. Tak Tove! 
 
Sluttelig ønskes alle en god sommer. 
 
Ole Pedersen 
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Generalforsamling i Forsvarsbrødrene 
 
Forsvarsbroderselskabet for Silkeborg og Omegn afholdt den 
25.april sin ordinære generalforsamling på Spisestedet i 
Indelukket med 30 deltagere. 

 
Formanden, Ole Pedersen, bød de fremmødte velkommen og 
bad forsamlingen rejse sig for at mindes de brødre, der i årets 
løb er afgået ved døden. 
 

 
Herefter blev Niels Vendelbo valgt til dirigent og kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 
beslutningsdygtig. 
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Ole Pedersen aflagde bestyrelsens beretning for året 2007. Af 
denne fremgik at der i årets løb havde været god tilslutning til 
flere arrangementer såsom kammeratskabsskydninger og 
veteranskydninger i Skyttehuset på Søholt. Foreningens skytter 
har således også vundet flere pokaler i bl.a. konkurrence mod 
Forsvarsbroderselskaberne fra Nørre Snede og Skanderborg, 
ved en skydning for alle selskaber i 7. kreds, hvortil Silkeborg 
hører, samt i en skydekonkurrence mod den lokale 
Garderforening og Pionerforening. 
Også årets fugleskydning, som er et arrangement der er næsten 
lige så gammel som selskabet (1879) blev en god og festlig dag 
for deltagerne. 
Selskabet har endvidere afholdt en teateraften med besøg i 
Silkeborg Ny teater. 
Også den årlige mindesammenkomst på Vestre Kirkegård den 
4. maj samlede mange medlemmer. 
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Formanden berørte i beretningen problemerne for mange 
foreninger med at skaffe medlemmer generelt, og specielt, 
medlemmer der vil gøre en indsats i foreningsarbejdet. 
Også i Forsvarsbroderselskabet i Silkeborg er der problemer 
med at skaffe nye, og især yngre, medlemmer. Det bevirker, at 
gennemsnitsalderen på selskabets medlemmer er ganske høj, 
hvilket selvsagt også påvirker lysten til at tage en tørn i f.eks. 
bestyrelsesarbejdet. 
Af beretningen fremgik, at næste års arrangementer forventes at 
blive nogenlunde som sidste års. 
Dog er der i oktober måned et nyt tiltag, hvor 
Forsvarsbrødrene, sammen med Garderforeningen og 
Pionerforeningen, arrangerer en foredragsaften med tidligere 
chef for Jægerkorpset, Poul Dahl, som deltager. 
I September er der arrangeret en tur for medlemmerne til 
København, hvor man bl.a. skal besøge Folketinget med 
frokost i Snapstinget. Her er Leif Mikkelsen, Sinding, 
behjælpelig med at fortælle og vise rundt på sin arbejdsplads. 
Også besøg i Dronningens besøgslokaler samt på Kastellet 
indgår i programmet. 
Bestyrelsen beretning blev godkendt. 
 
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Steen Lauritzen og 
udviste et overskud på den primære drift på kr. 2600. 
Grundet et overført underskud fra sidste år slutter året dog med 
et underskud på kr. 5.300,00. 
Dette er, alt taget i betragtning, tilfredsstillende. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Kontingentet forbliver uændret, kr. 200,00, det næste år. 
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Herefter gik man over til valg af bestyrelsesmedlemmer. På 
valg var Steen Lauritzen, Tove Brødsgaard og Bent 
Christiansen. 
Tove Brødsgaard ønskede, efter mange års godt arbejde, at 
trække sig ud af bestyrelsen. 
Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Erling Lemming, Gjern. 
Bent Christiansen blev genvalgt for 1 år og Steen Lauritzen for 
2 år. 
 
På revisorposten var der genvalg af John Berry og nyvalg af 
Henrik Svarre. Suppleant blev Anker Davidsen. 
Henrik Svarre blev også valgt som stedfortræder til Fanebærer, 
hvor der var genvalg af Bent Christiansen. 

 
Efter generalforsamlingen fik Kjeld Klode overrakt tegnet for 
25 års medlemskab af forsvarsbrødrene. 
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Aftenen sluttede med spisning. Her var det de traditionelle gule 
ærter med tilbehør der stod på programmet. 
 

Fugleskydning 

 
Søndag den 2. november 2008 afholder vi årets 
fugleskydning. 
Der stilles i Skyttehuset på Søholt kl. 0900 prc. 
 
Vi opfordrer til at I, kære medlemmer, tager jer tid til at komme 
og være med denne dag. 
Det plejer at være rigtig hyggeligt, men jo flere vi er – des 
bedre er det. 
 
Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 0900. 
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På et tidspunkt ankommer fuglekongen, som vi byder 
velkommen med en lille skarp. 
Herefter går skydningen på fuglen i gang og samtidig afvikler 
vi også en normal skydning. 
 
Efter resultatopgørelser og kåring af en , måske, ny fugle –og 
skyttekonge, spises en god frokost og præmier uddeles til de 
heldige (læs dygtige). 
 
Vi glæder os til at se så mange som muligt. 

 
 

Trekantskydning: 
 
I år havde vi fornøjelsen at arrangere den traditionsrige 
trekantskydning mod selskaberne fra Nr. Snede og 
Skanderborg. Det var en meget fin dag og vi har efterfølgende 
fået stor ros for frokosten  i Indelukkets Spisested. En ros vi 
lader gå videre til værten og hans mandskab. 
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I år er det så Skanderborg der er i værtens rolle. Vi har ikke 
hørt endeligt endnu om tid og sted, men regner med, at det 
følger den normale plan. 
Det betyder så at I skal reservere søndag den 11.januar. 
Tidsrum 0900 til ca. 1400. 
 
Mere om dette arrangement i næste nummer af bladet. 
 

 
 

Pokalskydning i Nr. Snede. 

 
Vore venner fra Nr. Snede har gennem mange år med god 
tilslutning arrangeret pokalskydning på 50 meter bane. 
 
I år har de inviteret 4 personer fra hvert af selskaberne i 7. 
kreds til at deltage. 
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Jeg håber der findes 4 personer som kunne have lyst til at køre 
en tur til Nr. Snede for at repræsentere vort selskab. 
 
Skydningen er lørdag den 20. september, kl. 1300 på 
skydebanen, Silkeborgvej, Nørre Snede. 
 
Kontakt Bent Christiansen på tlf. 8681 4418, hvis I er 
interesseret. 
 
Endelig tilmelding til formand Finn Averhoff, Nørre Snede, på 
2210 0547 senest 25.august. 
 
Ole P 
 

Foredragsaften med Poul Dahl 
 
Som allerede nævnt i sidste nr. af DFB-Nyt er det lykkedes os 
at få fhv. chef for Jægerkorpset med meget mere, Poul Dahl,  til 
at komme og fortælle om hans mange spændende oplevelser i 
årene i forsvaret. 
Poul Dahl er en kendt og flittig debattør, hvis meninger ikke 
altid er skattede på de bonede gulve. 
 
Også fra vores lokale Midtjyllands Avis vil Poul Dahl være 
kendt for indlæg om forsvar, regionspolitik m.v. 
 
Aftenen arrangeres i fællesskab med Garderforeningen og 
Pionererne og vi håber på et stort fremmøde. Mød op og være 
med til at gøre denne aften til en succes, som forhåbentlig kan 
”danne skole” for lignende arrangementer i fremtiden. 
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Tid og sted: Kl. 1930 i Garderforeningens lokaler, Frichsvej 
38, Silkeborg. 
 

Udflugt til Danmarks hovedstad !!!!!! 
 

Ud og se – med DFB. 

 

Nu er der ingen undskyldninger for ikke at komme en tur til 
København.  
En flok af vore veteraner, med Børge Mikkelsen i spidsen, har 
arrangeret en tur med rigtig spændende indhold. 
Vi skal besøge Christiansborg, spise frokost i Snapstinget med 
efterfølgende rundvisning. 
Senere besøges Dronningens besøgslokaler og de berømte 
Gobeliner besigtiges. 
Ca. kl. 1730 forventes ankomst til Best Western Hotel Hebron i 
Helgolandsgade, hvor vi skal overnatte. Et rigtig godt hotel, 
hvor undertegnede har boet flere gange. 
Om aften kan Tivoli besøges, eller hvad man nu måtte have lyst 
til. 
 
Efter et godt morgenmåltid dagen efter køres til Kastellet, hvor 
vi får en god rundvisning. 
Måske bliver der senere lejlighed til et besøg i Ryvangen eller 
nogle timer til shopping på strøget. 
Hen under aften returneres til Silkeborg. 
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Tid: Tirsdag den 9. og onsdag den 10. 
september 2008 

Start: P-pladsen ved Kvickly Silkeborg, 
tirsdag den 9.sept. kl. 0730 

Priser: Ca. kr. 1300,00 pr. person for de ovenfor nævnte 
ydelser. Tillæg for eneværelse, kr. 400,00 
Tilmelding: Børge Mikkelsen, tlf. nr. 86855180 og 23231220 
Indbetaling til konto nr. 9762-4690102280 
 
Skynd jer nu med den tilmelding !!!!! 

 
Ole Pedersen 
 
 
 

Aktivitetsplan for efteråret 2008 og vinteren 2009: 
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Kammeratskabsskydninger: 
Oktober: Den 2.10., 16.10. og 30.10. 
November: Den 13.11. og den 27.11. 
December: Den 11.12. Juleafslutning med hyggeligt samvær + 
lidt at spise og drikke 
 
Januar: Den 8.1. og 22.1 
Februar: Den 5.2. og 19.2 (den 19. inviteres Garderforeningen 
og Pionererne) 
Marts: 5.3. Pokalskydning 
 

 
 
Skydningerne starter kl. 2000 i Skyttehuset på Søholt. 
 
Veteransamlinger: 
 
Oktober: Den 9.10. og den 23.10 
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November: Den 6.11. og den 20.11. 
December: Den 4.12 og den 18.12 
 
Januar: Den 15.1. og den 29.1. 
Februar: Den 12.2. og den 26.2. 
Marts: Den 12.3 og den 26.3. 
 
Skydningerne starter kl. 1400 i Skyttehuset på Søholt. 
 
Vel mødt ! 
 

 

 
 
 

 


