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Formandens spalte.. 
 
På denne tid af året ofres der  – generelt – ikke mange tanker på 
Forsvarsbrødrernes aktiviteter. Næsten alle er optaget af 
sommersysler, og sådan skal det selvfølgelig være. 
 
Der sker dog alligevel lidt. På delegeretmødet i september 2011 
blev der nedsat en arbejdsgruppe der skulle gennemgå vores 
overordnede målsætninger. Denne gruppe – kaldet 
Perspektivudvalget - har nu afsluttet sit arbejde, og har 
afrapporteret til Landsbestyrelsen og Selskaberne. 
 
7. kredsen har holdt sit årsmøde, denne gang i Nr. Snede. 
 
Nævnte ting uddybes længere omme i bladet. 
 
Fortsat god sommer. 
 

Mogens 
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Generalforsamlingen. 
Som sidste år blev generalforsamlingen holdt på Skovbakken. 
Fremmødet var som sidste år meget tilfredsstillende, og de gule 
ærter var denne gang som de skulle være. Mon ikke vi holder 
fast i Skovbakken som værende stedet, hvor vi holder vores 
generalforsamling. 
 

 
Vi er klar til at gå i gang. 
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Ud af 6 mulige tegnsmodtagere, havde to givet tilsagn om at 
komme og modtage deres 25 års tegn. 
 

 
Erik Holst og Henrik K. Thomassen 

 

 

Formandens beretning. 

Velkommen til dette års generalforsamling. Dejligt at så mange 
fandt tid til at deltage. 
Rejs Jer op!  Før fanen ind!  
Medens I står op vil jeg benytte lejligheden til at mindes de 
medlemmer fra vores selskab der trådte over i Ryes brigade 
med et øjebliks stilhed. 
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Ære være deres minde.  Fanen sænkes. 
Tak. 
Niels Vendelbo som dirigent. 
Stemmetællere vælges. 

 
 

Beretningen. 

Jeg har valgt at opdele min beretning på følgende måde: 
1. Information om Samvirksomheden 
2. Information om 7. kredsen 
3. Vores eget selskab. 

Nyt fra Samvirksomheden. 
Delegeretmødet i Fredericia den 24. september 2011 
Temadrøftelser:  
a) Hvordan bevares/udvikles medlemstallet?  
b) Hvordan får vi informationer og budskaber mellem brødre, 
selskaber og landsbestyrelse bedst muligt igennem? 
 
 DEBATOPLÆG  
Forslag til delegeretmøde i September 2011.  
 
FØLGER FORSVARSBRODERSAGEN MED TIDEN?  
De samvirkende danske Forsvarsbroderselskabers formål er at:  
- virke som fællesorgan for de tilsluttede selskaber således, at 
større opgaver kan løses på tilfredsstillende måde,  
- virke for, at de enkelte tilsluttede selskaber driver en 
virksomhed, der er forsvarsbroder sagen værdig,  
- virke for tilslutning til forsvarsbrodersagen og for tilgang til 
selskaberne,  
- virke for oprettelse af nye selskaber,  
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- virke for større forståelse og samarbejde med ligesindede 
organisationer i ind - og udland.  
 
Kære forsvarsbroder. Mener du, at Forsvarsbrodersagens 
værdier fortsat bør være en vigtig medspiller i vort samfund? 

c) Hvordan sikrer vi kommunikation ”i begge 
retninger” og med mindst mulig risiko for, at der 
opstår misforståelser og/eller at 
oplysninger/spørgsmål ”dør undervejs”? 
Konklusion: Der blev nedsat et hurtigt arbejdende 
udvalg, der blev pålagt at komme med et forslag 
til mulige ændringer. Arbejdet skulle afsluttes i 
februar måned 2012. Det er dd ved at finde sin 
afslutning. 

 
Tønder stillede følgende forslag at: 

• Når en veteran bosatte sig i selskabets område skulle 
selskabet underrettes, så der kunne tages kontakt til 
vedkommende. 

• Møde skulle etableres, og der skulle meldes tilbage til 
Samvirksomheden. 

• Begrundelse for det var, at selskaberne besidder de 
nødvendige kompetencer til at løse opgaven. 

 
Forslagsstilleren var – næsten – den eneste der fandt ideen god. 
Og vores præsident afviste blankt. Det ville ikke være muligt at 
få de nødvendige oplysninger fra folks stamenhed. Det skulle 
også iht. præsidenten komme i karambolage med 
registerlovgivningen. 
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Personligt mener jeg ikke selskaberne er ”klædt på ” til at 
modtage og håndterer folk der evt. er traumatiseret af de 
krigshandlinger de har medvirket i. 
 
Året 2011 var et at de vådeste år i ”mands minde”.  At den høje 
vandstand i Københavnsområdet skulle have konsekvenser for 
Silkeborg kan være svært at forstå. Og dog. Samvirksomheden 
havde kontor på Gothersgade. Kontoret med tilhørende arkiv 
var i et kælderrum. Den megen regn bevirkede at de havde 
vandskade. Konsekvensen af det - plus vel også at de stod for at 
flytte til Fredericia – var en tilbundsgående oprydning, med 
følgende resultat. De dokumenter der lå på kontoret blev samlet 
og udleveret til respektive selskaber. Jeg fik et ringbind med en 
del kopier af kommunikationen mellem Silkeborg og 
Samvirksomheden, der strækker sig over perioden – ja hold nu 
fast – fra den 21. februar 1880 til den 22. september 1985. 
Det ældste dokument er selskabets første lovsamling, der er 
dateret den 30. marts 1879. 
Fantastisk! 
Jeg scanner i øjeblikket dokumenterne, og når det er gjort 
mener jeg de skal afleveres til lokalhistorisk arkiv ligesom 
vores protokoller blev de i sin tid. 
 
Nyt fra 7. kredsen. 
Det årlige kredsmøde afholdes lørdag den 30. april i Gjern 
Kultur & Idrætscenter i Gjern,  
 Valg af dirigent: 
Mogens Heller (altid den stedlige formand) 
Kredsformanden aflægger beretning. 
Medlemstallet er faldet  med  92. 
Kredsregnskabet fremlægges. 
 Minus kr. 3162,00 



 
 

 
Medlemsblad for 

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 
Omegn 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet sættes op til 5,00 pr. 
medlem fra 2012. 
Valg af næstformand Knud Egeskov ønsker ikke genvalg: 
Ny næstformand blev Mogens Gade Heller (Silkeborg). 
 Næste års mødedato og – sted  
Lørdag d. 12. maj. 2012 i Nørre Snede. 
 
Selskabets virke: 
Vores kammeratskabsskydninger og veteranskydninger 
fungerer rigtig godt, og fremmødet er tilfredsstillende. Som 
eksempel kan nævnes, at forårsafslutningen hos veteranerne 
forleden trak 32 m/k af huse.   
Udover nævnte skydninger, har vi også afviklet Fugle- og 
Pokalskydning. Jeg skal her undlade at komme ind på 
resultaterne, idet vinderne er blevet eksponeret i vores blad, 
men blot nævne, at til de arrangementer er der også et rigtig 
godt fremmøde. 
Jeg vil dog ikke undlade at sige, at jeg syntes der er fantastiske 
flotte resultater der opnås. Tillykke med det. 
Som en nyskabelse har vi et par gange til 
kammeratskabsskydningerne fået ”brødre” til at holde 
lysbilledforedrag. 
Første gang viste John Berry biller og fortalte om en tur de til 
New Zealand. 
Anden gang havde vi fornøjelsen af at høre Erling og Ketty 
Lemming fortælle om deres tur med den Transsibiriske 
jernbane. 
Begge aftenerne var – syntes jeg – var en bragende succes, og 
det er min overbevisning, at vi fortsætter denne aktivitet, i det 
omfang vi kan finde ”aktører” der har et program det kan køres 
på et par timer, og vil gøre det til nogenlunde samme pris om 
de to første. ☺ 
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I talende stund har vi en løs aftale med en oberstløjtnant der har 
gjort tjeneste i Afghanistan og andre steder.  
 
Den 5. februar deltog vi i 7. kredsens 15 m. indendørsskydning 
i Horsens. Her var vi ikke så skrappe, at vi kunne løbe med 
pokalen. Den blev desværre i Kolding, men vi får jo chancen 
igen næste år, så må vi jo se hvad vi kan udrette.  
Den 17. februar gennemførte vi den årlige skydekonkurrence 
med Garderne og Pioneren. Hvor vi igen – er jeg lige ved at 
sige - var ubeskedne nok til at løbe med pokalen for 
holdskydningen, men denne gang måtte vi afgive den 
individuelle pokal til en af garderne.  Sådan kan det gå, men vi 
kommer igen næste år. 
Som noget nyt deltog vi den landsdækkende skydning mellem 
Soldaterforeningerne og Forsvarsbrødrerne. Sidste år havde jeg 
ikke resultaterne, det har jeg nu.  
DFB vandt både den fritstående (u 55 år) 10 bedste skytter 
1871 P, og veteranklassen (o 55 år)40 bedste skytter 7693 P. 
For skytter u 55, fik vi ingen mellem de 10 bedste. For 
veteraner fik vi 3 skytter mellem de 40 bedste. Hugo Brogård 
193 P, Viggo Lemming 193 P og Kristian Stenger 190 P.  
Flot score ud af 200 mulige. 
Sædvanen tro deltog vi ved kransenedlæggelse på Vester 
Kirkegård den 4. maj. Det var – og er - et meget flot og 
velbesøgt arrangement. Det på trods af at vejret ikke ligefrem 
var med os. Et arrangement hvor – stort set – alle foreninger og 
enkeltpersoner der ønsker at ære dem der faldt under 
modstandskampen i 2. verdenskrig møder frem.  
 
Næste afsnit kunne for den sag skyld godt indledes med ”Som 
en rejselysten flåde”. 
Fordi! 
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I perioden fra den 27. april til den 4. maj, rejste en ”busfuld” 
Forsvarsbrødre – nå, der var vist også et par Venstrefolk med – 
til Holland, Normandiet og Belgien. Vi var desværre ikke med 
på turen, men iht. Birgith og Oles flotte indlæg i vores blad var 
det en veltilrettelagt og godt gennemført tur.  
Den 4. og 5. september, havde Børge Mikkelsen og Hans 
Aaboe igen været på spil, og arrangeret en tur til KBH. Det 
primære mål med turen var, at deltage i indvielsen af 
Mindemuren på Kastellet. Udover det besøgte vi Frederiksborg 
slot og Flakfortet. Også denne gang var det lykkedes for dem at 
fylde en bus. Fantastisk flot. 
En enkelt krølle på det kunne være, at deres forbindelser til 
vejrguderne er jeg ikke overbevist om er OK. Det styrtregnede 
medens vi stor på Kastellet. 
Det er utrættelige arrangører vi der har fået fat i, allerede nu, er 
næste tur på skinner. Turen går denne gang til Sønderborg.  
Den er – mig bekendt – udsolgt. 
Den 14. januar det år, gik turen – for nogle af os – igen til 
KBH. Denne gang for at være med i faneborgen til ære for 
Hendes Majestæt Dronningen, der jo – som bekendt – fejrede 
40 års regentjubilæum.  Vi steg på en af søværnets busser i 
Skanderborg kl. 7 om morgenen, og der stod vi af igen kl. 19.  
Man vi skulle ikke klage, folk fra Ålborg og længere nordpå 
var steget på kl. 3-4 om natten, og ville jo så være hjemme igen 
sidst på aftenen. 
 
Den årlige tur i Silkeborg ny Teater fandt sted den 03. februar. 
Stykket hed ”Naturligt udslip”, og var – modsat sidste år – 
revyen.  Denne gang have i – også modsat sidste år – bestilt 
varm mad før forestillingen, i stedet for teatersnitter efter 
forestillingen.  Det skyldes udelukkende det faktum, at 
revyforestillingerne næste er udsolgt før de annonceres. 
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Mindesten på Alderslyst Kirkegård. 
Den er nu etableret uden vores hjælp.  
I bestyrelsen har vi talt om, at afsøge mulighederne for at gøre 
noget tilsvarende på Vestre Kirkegård.  
Det har vi droppet igen, én mindesten i Silkeborg er vist nok.  
 

Afslutningsvis skal der fra mig lyde en tak til alle der yder en 
ekstraordinær indsats for selskabet: 
De Forsvarbrødre der tager ansvaret for – og gennemfører -
Veteranskydningerne, med alt hvad der findes i kølvandet på 
det arrangement. 
Og til slut en særlig tak til bestyrelsen for jeres store indsats og 
opbakning. Uanset om det er blade der skal pakkes - diverse 
skydninger der skal afvikles, og – ja alle de opgaver der nu er i 
vores bestyrelse - stiller I op og medvirker til at løse opgaven 
perfekt. 
Dette var årets beretning, tak for ordet. 
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Arbejdende bestyrelse 

 

 
 
Konstituering. 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig på følgende 
måde. 
Næstformand: Hans Pedersen 
Sekretær:  Niels Vendelbo 
Kasserere:  Erling Lemming 
Skydeudvalgsformand: Erling Rasmussen 
Kontakt til veteranerne: Holger Flæng 
Bestyrelsesmedlem. Steen Lauritzen 
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Regnskabet. 
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Efterårets aktiviteter. 
 
Dato Uge  Hvad Hvem Bem. 

04 - okt 40 Aftenskydning Alle  

11 - okt 41 Eftermiddagsskydning Veteraner  

18 - okt 42 Aftenskydning Alle  

25 - okt 43 Eftermiddagsskydning Veteraner  

28 - okt 43 Fugleskydning Alle  

01 - nov 44 Aftenskydning Alle *1 

08 - nov 45 Eftermiddagsskydning Veteraner  

15 - nov 46 Aftenskydning Alle  

22 - nov 47 Eftermiddagsskydning Veteraner  

29 - nov 48 Aftenskydning Alle  

06 - dec 49 Eftermiddagsskydning Veteraner Juleafslutning 

13 - dec 50 Aftenskydning Alle Juleafslutning 

     

     

 
*1 Bestyrelsen arbejder på at finde en 
 foredragsholder til denne aften. 
 
Aftenskydning:  Kl. 19.00 - 22.00. 
Eftermiddagsskydning:  Kl. 14.00 – 16.00. 
Fugleskydning:   Kl. 09.00 – 15.00 
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4. maj. 
Fredag den 4. maj, deltog vi i kransenedlæggelse ved 
mindestenen på Vestre kirkegård. Det er en rigtig god – og 
meget vigtig – tradition, at holde i live. 
Forsvarsbrødrerne har i flere – måske mange – år haft et 
samarbejde med Prionerne og Garderne om at dele udgifterne 
til kransen med 1/3 til hver forening, hvilket vi også gjorde 
denne gang. 
  
7. kredsens årsmøde. 
Den 12. maj holdtes det årlige kredsmøde, denne gang på 
Cafeteria kroen i Hampen. Nr. Snede havde opgaven med at 
tilrettelægge og gennemføre mødet. 
Der var genvalg til alle poster i bestyrelsen. 
 
Perspektivudvalgets afrapportering. 
På sidste års delegeretmøde i Fredericia, blev der – efter ønske 
fra flere selskaber – nedsat et hurtigt arbejdende udvalg der fik 
til opgave at se på Forsvarsbrødrernes organisatoriske 
opbygning, vores vedtægter og administrative bestemmelser, 
med mere. 
Kommissorium for Perspektivudvalget. 
Udvalget skal: 

• Vurdere DFB formål og evt. stille ændringsforslag 

• Stille forslag til DFB struktur og organisation 

• Stille forslag til opgaver, som med fordel kan løses af 
Samvirksomheden 

• Beskrive konsekvenser herunder evt. vedtægtsændringer 
ved de foreslåede ændringer 

• Opstille mindste 2 udviklingsmodeller 
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Udvalget kan gennemføre sit arbejde ved møder og ved 
elektronisk udveksling af ideer mv. 
 
Arbejdet skal helt eller delvis være afsluttet 15. februar 2012 til 
forelæggelse ved Landsbestyrelsens møde medio marts 2012. 
Udvalget skan at videreføre arbejdet i 2012 med henblik på 
forelæggelse på delegeretmødet medio september 2012. 
 
Forslag til udvalgets sammensætning: 
5 medlemmer valgt på delegeretmødet 2011 
+en repræsentant fra Lovudvalget har ret, men ikke pligt til at 
deltage i alle møder + landssekretæren 
 
Samvirksomheden afholder mødeudgifter samt rejseudgifter 
efter sats B 
 
For nedsættelse af arbejdsgruppen stemte 53, mens 6 stemte 
imod. 
 
Følgende blev valgt til udvalget: 
Gert Poulsen, København.  Formand 
Lars Petersen, 2. kreds.  Kredsformand 
Lars Skytte, 3. kreds.  Kredsformand 
Ole Bisp, 8. kreds.  Næstformand 
Allan Poulsen, Tønder.  Formand 
Ernst Harder   Landssekretær 
Georg Ferdinandsen eller en anden. Lovudvalget 
 
Udvalget har barslet med en rapport, der indeholder adskillige 
forslag til justeringer og ændringer af vores vedtægter og 
afstemningsprocedure. 
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Det vil føre for vidt at gå i detaljer her i bladet – oplæget er et 
værk på 20 sider A4 – men til orientering kan jeg oplyse, at vi 
på bestyrelsesmødet den 25. juni havde en grundig gennemgang 
af rapporten.  
 
Ændringerne vil - sandsynligvis - blive principbesluttet på 
delegeretmødet i september 2012, og endelig vedtaget i 
september 2013, og trinvis implementeret frem til 1. januar 
2014, hvorefter delegeretmødet/landsmødet i 2014, vil blive 
gennemført i de nye rammer. 

Mogens 
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