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Adresser: 
Formand. 
Mogens Gade Heller 

Tingbakken 3 
8883 Gjern 

mghe@fibermail.dk 

Tlf.:        26 362 123 

Næstformand. 
Hans Pedersen 
Nebelgårdsvej 5 

8600 Silkeborg 

djaevlemosegaard@mail.dk 
Tlf.:     86 877 464 / 52 371 020 

Kasserer. 
Erling Lemming 

Sportsvej 3 
8883 Gjern 

lemming@mail.dk 

Tlf.:  24 796 525 

Skydeudvalgsformand. 
Erling Rasmussen 
Meldgårdsparken 10 

8882 Fårvang 

sus.erl@live.dk 
Tlf.: 86 815 616 

Sekretær. 

Finn Ryge Petersen 

Sørkelvej 125 

8600 Silkeborg 

finn_sminge@hotmail.com 

Tlf.:   86853774 / 61 123 525 

Tilmeldinger. 
Karl Aage Jensen 
Skovsborgvej 14 

8620 Kjellerup  

kajensen@skylinemail.dk 
Tlf.: 27628943 

Bestyrelsesmedlem. 
Steen Laurtizen 

Tandskovvej 30 

8600 Silkeborg 

Tlf.: 86 855 319 

 
www.dfb-silkeborg.dk 
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Formandens spalte. 
 

I skrivende stund er der det dejligste sommervejer udenfor, 

hvilket jo selvfølgelig er dejligt, men lidt ærgerligt for de 

mennesker, hvis ferie er forbi og børnene der skal begynde i 

skolen igen. For dem har det ikke været rigtig godt 

sommervejer i ferien.  

Nå, men sådan er det jo en gang imellem. 

For os – bestyrelsen – har vejret være lidt med os. Vi har været 

travlt optaget af at rømme skyttehuset, og finde alternativer til 

vinterens skydninger. Herom senere. 

 

Generalforsamling 2015. 
 

Generalforsamlingen blev afholdt fredag den 24. april 2015.   

Igen i år havde vi valgt Restaurant Aalekroen, Svejbæk. 
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Dagsorden iflg. Vedtægterne: 

 

1. Valg af stemmetællere. 

Valgt blev: Johannes Chr. Nielsen og Birgit Tøndborg 

2. Valg af dirigent. 

Valgt blev: Niels Vendelbo 

3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 

Formandens beretning. 

Jeg har igen i år valgt at opdele min beretning på følgende 

måde: 

1. Information fra/om Landsledelsen 

2. Information fra/om 7. kredsen 

3. Vores eget selskab. 

Information fra/om Landsledelsen. 

I landsledelsen arbejdes der meget med fastholdelse af 

medlemmer. Det er vel ikke en hemmelighed at medlemstallet 

er for nedadgående. 

Bøffelkobbelhuset, er stadig et ømt punkt. Det lader ikke til at 

Dybbølfonden – der har ansvaret for vedligehold af huset – 

ofrer det meget opmærksomhed. 

150 året for slaget på Dybbøl. Vi deltog med 2 faner. En dejlig 

– men kold - dag. 

Vores kredsformand – Bernt Sielemann – er blevet 

Vicepræsident Vest. 

HMD’s 75 års fødselsdag. Vi deltog igen med 2 faner. Også en 

dejlig dag. 
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Vores Præsident K. E. Nielsen går på pension i år, og hans 

sidste landsmøde bliver i september i år.  Der bliver i øjeblikket 

arbejdet ihærdigt for at finde en værdig afløser for ham. 

 

Information fra/om 7. kredsen 

Jeg kan bruge samme indledning som under landsledelsen. Der 

arbejdes med at fastholde medlemmer. 

Arbejdet i kredsen er meget fokuseret på, hvad der arbejdes 

med på landsplan. På formandsmøder diskuterer vi de emner 

som landsledelsen ligger op til. 

 

Vores eget selskab. 

Nogle af de emner vi arbejder med på kredsmøderne – 

fastholdelse af medlemmer, kommunikation, oa. – giver også 

arbejde til bestyrelsen, idet landsledelsen – med jævne 

mellemrum - sender arbejdspapir til os som vi skal forholde os 

til.  

Og så til vores eget aktiviteter. 

Her er det på sin plads, at nævne vores ”faste” arrangementer. 

Torsdagsskydningerne.  Aften og 

eftermiddagsskydninger(veteransamlingen).  

Veteransamlingen trækker 30 – 35 mand af huses hver gang. 

Det syntes jeg er rigtig flot. 

Aftenskydningerne formår ikke at trække helt så mange, på 

gode dage halvdelen. 

 

Skydninger: 

Søndag den 11. januar 2015, trekantskydning i Skanderborg. 

Vi vandt; holdskydningen – hovedskydning - festskydningen. 

Søndag den 2. november Fugleskydning.  

Fuglekonge, Steen Lauritzen. Skyttekonge, Ole Pedersen  
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Søndag den 19. FEB 2015, fællesskydning med GAR – PIO – 

DFB 

Vi vandt; holdskydningen - hovedskydningen, og Erling 

Lemming blev – samlet set -dagens bedste skytte. 

De resultater er vi meget fornøjede med. 

Den 8. februar. Kredsskydning i Pjedsted. I år lykkedes det ikke 

at få pokalen med hjem. Den løb Kolding med. Desværre, men 

jeg har lovet Kolding, at vi vender stærkt tilbage næste år. 

 

Revy 2015. 

Denne gang havde vi slået os sammen med Nimbus klubben og 

at leje hele salen. Hvilket fungerede – efter min mening – 

ganske godt, så det gør vi sikkert igen. 

Revyen var rigtig god. Første akt, lidt tandløs, men der blev 

taget revanche i anden akt. 

 

Rejser. 

Gennem de sidste mange år, har Børge Mikkelsen og Hans 

Aabo, arrangeret en årlig bustur, til historiske interessante 

steder. Turene er velarrangeret, og godt besøgt. Der går ikke 

lang tid fra planerne er klar, til bussen er fyldt op.  

Tak for det store arbejde. 

 

Dybbøl. 

Den 18. april 2014 stod det store slag ved Dybbøl.  

Det slag blev forudsætningen for vores oprettelse. I 2014 blev 

150 årsdagen markeret med mange aktiviteter i og omkring 

Møllen. 

I den anledning drog vi til Dybbøl med 2 faner for at medvirke 

til at gøre dagen festlig og flot. Det blev den også, men det var 

hundekoldt. 

 



 

 

 

Medlemsblad for 
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 

Omegn 

4. maj og 5. september. 

Begge datoer er dage der nu ligger i faste rammer, og vi 

deltager glædeligt i begge. 

Begge dage går vi sammen med GAR og PIO om, at købe og 

nedlægge kranse. 

 

Skyttehuset. 

Gennem det sidste årstid har det stået klart, at Skyttehuset skal 

fjernes i forbindelse med byggeriet af Silkeborgs nye stadion.  

Informationerne vi får, får vi via Silkeborg Skyttekreds, 

kommune vil ikke forhandle med andre. 

Vi har deltaget i 2 møder med skyttekredsen hen over året. 

Første møde har vi behandlet på bestyrelsesmøde den 03. 

september. 

Erling R. og Erling L. har deltaget i et brugermøde. 

Det er endnu uafklaret, hvorhen aktiviteterne i skyttehuset skal 

flyttes til når skyttehuset skal jævnes med jorden i forbindelse 

med Stadionbyggeriet , - Nordreskole og Søholthuset har været 

nævnt som muligheder. Silkeborg skyttekreds og DGI 

forhandler med Silkeborg Kommune om en løsning. 

Regnskabet 2013 for skyttehuset viser et underskud på 35.016 

kr. Regnskabet bærer præg af en meget dårlig styring af 

udgifter og indtægter. Derfor indkaldes der til et nyt 

brugermøde om et par måneder, når der foreligger et bedre 

gennemarbejdet budget for 2015. Underskud har indtil nu været 

finansieret af Silkeborg Skyttekreds, som dog ikke længere ser 

sig i stand til at dække underskuddet. der skal derfor forventes 

en stigning i husleje af huset for resten af 2014 og 2015. 

Nævnte brugermøde blev ikke afholdt. 

I mellemtiden gik vi vel og lullede os ind i, at vi fik én sæson 

mere i Skyttehuset. 
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Torsdag den 16. april (Dronningens fødselsdag) var vi indkaldt 

til møde igen. 

Jeg, Erling R., Erling L., og Hans var i København med vores 

faner, derfor havde jeg aftalt med Karl Aage Jensen, at han 

deltog i mødet. Karl Aage opfordrede efter mødet mig til at 

ringe til Keld Klode for yderligere uddybning sagen. 

Følgende er resultatet af deres orientering. 

Huset lukkes definitivt den 29. juni 2015. Nedrivning 

påbegyndes. 

Genhusning af os – og andre – er ikke på plads endnu.  

Kommunen har påtaget sig ansvaret for at finde et sted, samt 

betale for flytningen, og indretning af lokaliteterne så de lever 

op til lovens krav om våbenopbevaring. Det blev peget på to 

muligheder for midlertidig opbevaring. Et; i det gamle rådhus. 

To; i en nu lukket bank i Borgergade. Der skulle begge steder 

være bokse hvor vores – og andres – skabe kan være.   

Det er en dårlig løsning idet det vil give meget transport med 

våbenen. Skyttekredsen er heller ikke tilhænger for den løsning.  

En anden mulighed – som Kjeld er stemt for – er den bygning 

på Nordre Højmarksvej, hvor gokart banen tidligere havde til 

huse. I den kunne der forholdsvis let indrettes en midlertidig 

skydebane med tilhørende faciliteter. Måske med lidt færre 

skivetræk end i det nuværende antal. 

Det er så der vi er nu.  

Vi ved ikke – for nuværende – om vi har et sted at skyde når 

sæsonen begynder til efteråret. 

Vi ved heller ikke, hvor vores våben skal flyttes hen. 

Vi ved, at kommunen har lovet os en genhusning, og at de skal 

finde stedet. 

Det jeg kan love er, at vi vil følge udviklingen nøje, og jeg er 

ret sikker på at Skyttekredsen vil gøre, hvad de kan for at holde 

os orienteret. 
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Økonomi. 

Kommunen har tilbudt skyttekredsen kr. 1,4 mill. for huset. 

Skyttekredsen har haft svære problemer med at få ført 

regnskab, og udsendt fakturaer til brugerne. (det ved vi alt vor 

godt) 

Det har, resulterer i at der i 2014 er genereret et underskud på 

kr. 30.000,-, og det samme vil gøre sig gældende for 2015. Det 

er jo et skidt resultat, og hvordan de får rettet op på det, ved 

ingen endnu. De arbejder på flere modeller. 

Skal de hentes ved de nuværende brugere, fordeles ligeligt, 

eller skal vi – brugerne – betale iht. de medlemmer vi har. Det 

står indtil videre hen i det uvisse. 

I 2005, solgte skyttekredsen 351 banetimer. I 2014 blev der kun 

solgt 158 banetimer. Det er sikkert medvirkende til det 

nuværende underskud 

 

Som afslutning på min beretning, vil jeg rette en tak til de 

Forsvarsbrødrer, der yder en ekstraordinær indsats. 

 

Hvis ikke; Alice Rethmeier, Lilly Christiansen og Birgit 

Tøndborg kom med kage, lavede kaffe, og andre praktiske 

gøremål. Tjaaaah, så ville eftermiddagen ikke blive det samme. 

 

Hvis ikke; Axel Secher, Børge Mikkelsen og Erling 

Rasmussen, tog sig af alt med skydninger og våben, så ville det 

ikke glide så gelinde. 

 

Hvis ikke; Peter Damsgaard spillede fløjte til vores sang, så 

ville det ikke lyde så godt. 

 

Hvis ikke; Erland Andersen styrede afviklingen af dartspillet på 

betryggende vis, så ville det sikkert ”gå i ged”. 



 

 

 

Medlemsblad for 
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 

Omegn 

 

Og til allersidst vil jeg rette en tak til hele bestyrelsen, der på 

forbilledlig vis løser de opgaver de får. 

1000 tak for Jeres indsats. 

Tak for ordet. 
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4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
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5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 

Uændret. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Intet. 

7. Valg af formand. 

Mogens Gade Heller modtog genvalg. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 



 

 

 

Medlemsblad for 
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 

Omegn 

Niels Vendelbo havde besluttet – efter 14 års 

bestyrelsesarbejde, 11 år som dirigent til 

generalforsamlingerne - at stoppe som 

bestyrelsesmedlem. Niels havde på forhånd fundet en 

afløser. Finn Ryge Pedersen havde accepteret at træde 

ind i bestyrelsen. Finn blev valgt. 

Hans Pedersen og Karl Aage Jensen modtog genvalg. 

Suppleanter blev Børge Mikkelsen og Niels Vendelbo. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

John Berry modtog genvalg. 

Suppleant blev Poul Nøhr. 

10. Valg af fanebærer og stedfortræder. 

Bestyrelsen holdt fast i sidste års beslutning, nemlig at 

vælge fanebærere fra gang til gang. 

11. Eventuelt. 

Formanden takkende Niels Vendelbo for hans virke som 

bestyrelsesmedlem og dirigent. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Medlemsblad for 
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 

Omegn 

 

 

 

Følgende fik tildelt jubilartegn. 

 

 
 

25 års tegn. 

Alice og Flemming Rethmeier  

Peter K. Svendsen   

Ib Lysthauge    

Jens Husted    

Viggo Lemming 

 

Tillykke til Jer, og tak for Jeres indsats gennem årene. 
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Vi havde faktisk 7 tegn til uddeling, men to personer 

reflekterede ikke på vores henvendelse desangående. 

 

Aftenen sluttede sædvanen tro med Aalekroens fantastiske gule 

ærter med tilbehør. 
 

Konstituering. 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 

Næstformand: Hans Pedersen 

Kasserer:  Erling Lemming 

Skydeudvalgsformand: Erling Rasmussen 

Sekretær:  Finn Ryge Petersen 

Tilmeldinger: Karl Aage Jensen 

Bestyrelsesmedlem: Steen Laurtizen 

 

4. maj. 
Sædvanen tro blev den 4. maj højtideligholdt på Vestre 

Kirkegård i Silkeborg.  

Der var dog en del ændringer i forhold til tidligere år, idet 

Kirkegårdsledelsen  ønskede at medvirke til afvikling af dagen 

program. Hvilket vi – Hjemmeværnet – Garderne – 

Ingeniørerne og os – var meget glade for.  

 

Dagen kom til at forløbe på følgende måde 

- Opstilling ved mindelund 

- Faner føres frem 

- Afsyngning af ”En lærke letted” 

- Kransenedlæggelse 

- ”Last Post” spilles på trompet 

- De fremmødte går ind i kapellet 

- Fanerne føres ind  
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- Frihedssangen  

- Tale ved borgmesteren 

- Jylland mellem tvende have 

- Fadervor-velsignelse ved provst Jakob Nissen 

- Altid Frejdig når du går 

- En lille servering/forfriskning  

- Rundvisninger a 30-45 minutter, hvor frihedskæmpergrave + 

flygtningegravene er obligatoriske. Evt. afslutte rundvisning i 

krematoriet, det plejer der at være interesse for. 

Kirkegårdspersonale + bestyrelsesmedlemmer står for servering 

+ rundvisninger. 

 

Det lader til at være en rigtig godt ting at Kirkegården er 

medvirkende til dette arrangement. Det bevirkede at mange 

flere deltog. Kapellet var næste fyldt til sidste plads. 

Vi håber succesen gentages i 2015. 

 

Skyttehuset. 

Grundlaget for flytningen er ingen i tvivl om. Silkeborg skal 

have et nyt stadion, og derfor skal skyttehuset jævnes med 

jorden. 

Ang. genhusning på midlertidige adresser, udrulledes 

forskellige scenarier, hvoraf ingen blev realiseret som tænkt.  

Kommunen, der fra begyndelsen havde opgaven med at finde 

egnede steder, købte sig fri af opgaven ved Silkeborg 

Skyttekreds. 

Hen over sommeren er der kommunikeret en del via mail, dog 

uden at det skabte klarhed over, hvor vi kunne skyde i den 

kommende sæson. 

Det hele kom til at dreje sig om flytning af våben, og ikke så 

meget om hvor der kunne findes skydebaneplads. 
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Som nævnt i formandens beretning skulle nedrivning af huset 

begynde den 29. juni. Det skete ikke, det blev sikkert 

”sommerferieramt”.  

Lang om længe blev det nye og midlertidige våbendepotet 

under Jyske Arena færdig, og dato for flytning kunne 

fastlægges. Det blev onsdag den 5. august, og skulle finde sted 

mellem kr. 16:00 og 18:00. 

Ingen våben måtte flyttes før der var politi tilstede. Politiet kom 

ved 16 tiden, placerede en patruljevogn midt i det hele, og 

posterede én betjent ved skyttehuset, og én ved indgangen til 

hallen. Begge med fragmentationsveste på, og pistol i bæltet. 

Der blev det da godt nok signaleret, at der skulle ske noget helt 

specielt. 

Bestyrelsen havde besluttet, at vi ikke selv kunne flytte de 

tunge våbenskabe, derfor havde vi aftalt med Silkeborg 

flytteforretning, at de skulle gøre det for os.  Peter Svendsen og 

én mere kom ved halv tre tiden, og en halv times tid senere var 

skabene flyttet, og de kørte igen. Derefter bar vi riflerne over 

parkeringspladsen og fik dem i sikkerhed i skabene i det nye 

depotrum.  

Da klokken blev 16:00 myldrede det ind med folk – og som 

tidligere nævnt, politi. Så kunne man gå i gang med flytningen. 

Vi glædede os over, at vi var færdige. Vi listede lige så stille af, 

for ikke at komme til at gå i vejen for nogen. 

 

I alt dette må spørgsmålet om, hvor vi skal skyde i sæsonen 

2015/16 selvfølgelig dukke op. 

Bestyrelsen har undersøgt forskellige muligheder. Der er ikke 

så ligetil. Nogle steder er der slet ikke plads, andre steder er der 

plads, men ikke i de tidsrum vi skal bruge. 

Det lykkedes dog til sidst, at finde et sted hvor vi kan være. 
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Vi har indgået en brugsaftale med Gjern skyttekreds om leje af 

deres skydebaner. Banerne ligger under Gjern kultur og 

idrætscenter. 

Der er10 skivetræk med elektronisk markering, gode 

opholdslokaler, og – sidst, men ikke mindst – også mulighed 

for at spille dart. 

 
Angående aftenskydningerne – kammeratskabsskydning – 

måtte vi flytte den fra torsdag aften til onsdag aften, stadig i 

lige uger. 

Veteransamlingerne er ikke flyttet, det er stadig torsdag 

eftermiddag i ulige uger. 
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Jeg håber meget, at I – kære Brødre – vil acceptere og bakke op 

om denne midlertidige løsning. 

 

Efterårets aktiviteter. 

 
Dato Hvad  Deltagere  

30-sep Aften. 1900-2100 Alle 

08-okt Eftermiddag. 1400-1600 Veteraner  

14-okt Aften. 1900-2100 Alle  

22-okt Eftermiddag. 1400-1600 Veteraner  

28-okt Aften. 1900-2100 Alle  

01-nov Fugleskydning. 0900-1500 Alle  

05-nov Eftermiddag. 1400-1600 Veteraner 

11-nov Aften. 1900-2100 Alle  

19-nov Eftermiddag. 1400-1600 Veteraner  

25-nov Aften. 1900-2100 Alle  

03-dec Eftermiddag. 1400-1600 Veteraner  

09-dec Aften. 1900-2100. Juleafslutning. Alle 

17-dec Eftermiddag. 1400-1600. Juleafslutning  
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. Veteraner    

  

 

5. september. 
I skrivende stund har jeg ikke informationer om det nøjagtige 

program. Jeg kan kun opfordre til, at men holder sig orienteret 

via dagspressen. 

Jeg er dog overbevist om at der bliver afholdt en 

mindehøjtidelighed ligesom tidligere år. 

 
  

            


