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Formandens spalte. 
 
Som tiden dog går! Pludselig skal der et blad i trykken igen, og 
som sædvanlig tænker jeg ”hvad skal der så skrives om denne, 
gang?” Sommeren er jo en – forholdsvis – rolig tid, hvad 
foreningsarbejdet angår. Jeg har holdt lidt øje med opførelsen 
af de nye skyttehus, og syntes faktisk at projektet skrider 
fornuftigt fremad. 
Vores aftenskydninger er vi – som bestyrelse – nødt til at give 
lidt opmærksomhed.  
Fugleskydning måtte vi desværre aflyse af forskellige årsager. 
I 2017, er det Silkeborg der har ansvaret for trekantskydningen. 
Lad os håbe vi kan tilbageerobre pokalen som Nr. Snede jo løb 
med i 2016. 
Revyen er jo blevet en tilbagevendende begivenhed for os, så vi 
gentager succesen. 
De sidste par ting jeg vil skrive om er, det nye skyttehus og 
landsmødet. Og som det allersidste en aktivitetsoversigt. 
 
Aftenskydninger. 
Aftenskydningerne har det ikke så godt lige for tiden, 
fremmødet er for nedadgående. Det er der sikkert flere årsager 
til. Et par bud kunne være; at vi skyder om onsdagen; at vi 
skyder i Gjern. Hvad ved jeg. 
Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde diskuteret problemet, 
og har konkluderet: 

 At vi – i en periode - godt vil ”betale” lidt for at 
gennemføre skydningerne. 

 At vi tror på at der kommer flere skytter når vi flytter 
ind i det nye skyttehus. 

 At vi kommer til at skyde om torsdagen igen. 
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Tidligere gennemførte vi korte foredrag efter aften 
skydningerne. Det kunne være f. eks. være en Broder der havde 
være på en spændende/eksotisk rejse, eller andet. Det har vi 
besluttet at tage op igen. Vi har dog ikke nogle aftaler på plads 
endnu, men mon ikke der skulle være et par emner. 
 
Fugleskydningen 
Bestyrelsen valgte at aflyse dette års fugleskydning. Det var det 
2 grunde til. 
Første – og den tungest vejende – var, at det er sket en 
opstramning på sikkerhedsreglerne på skydebaner. Det er nu 
sådan at man skal søge tilladelse til at skyde på andet end de 
skiver der nu er på banen, og formanden for Gjern skyttekres 
var ikke sikker på at tilladelse kunne gives. 
Den anden ting vi så på var fremmødet sidste år, og blev enige 
om at det var et stort arrangement at stable på benene for en 
forholdsvis lille flok.  
 
Trekantskydning. 
Trekantskydningen har i mange år været den 1. søndag i januar, 
hvilket er den 8. januar. 
Vi har besluttet at afvikle denne skydning i Gjern. 
Begrundelsen for dette er, at her er vi på ”hjemmebane”, her er 
vi fortrolige med anlægget.  
Ikke fordi vi forventer uoverstigelige problemer i det nye hus, 
men dog en indkøringsfase, og den vil vi gerne have overstået 
før vi skal ”have gæster”. 
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Skydning med GAR og ING. 
Vores årlige konkurrence med Garderforeningen og 
Ingeniørtroppernes soldaterforening, er besluttet til at blive 
afviklet torsdag den 23. februar, og i Skyttehuset, Platanvej 17, 
8600 Silkeborg. 
 
Revy. 
I 2017, skal vi igen i Silkeborg ny teater og se revyen.  
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Der vil være spisning før forestillingen. 
Hele herligheden for kr.: 185,- pr. person, excl. drikkevarer. 
Vi skal se forestillingen mandag den 13. marts 2017. 
Mødetid til spisning er kl. 18:30 
Tilmelding til: Karl Aage Jensen  
Tlf.: 27628943 
Mail: kajensen@skylinemail.dk 
Tilmelding senest den: 27. februar 2017 
Og det er ”første til mølle”, og der er rift om pladserne.
  
Landsmødet. 
Den 17. september blev Landsmødet – som sædvanlig – 
afviklet på Ryes Kaserne i Fredericia. Det er efterhånden et 
afprøvet koncept der fungerer rigtig godt. 
Det vil være for omsiggribende, at bringe hele referatet derfra 
her i bladet, men at par hovedpunkter kan medtages. 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere  
2. Konstatering af stemmeberettede delegerede  
3. Landsbestyrelsen giver en mundtlig beretning siden sidste 
landsmøde  
4. Landsbestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab i 
hovedtal til orientering  
5. Landsbestyrelsen fremlægger forslag til kontingent til 
godkendelse  
6. Landsbestyrelsen fremlægger budget for det kommende 
regnskabsår til godkendelse samt budgetoverslag for de 
efterfølgende 2 år til orientering  
7. Behandling af forslag  

7a. Vedtægter/stemmefordeling v/Kreds  
7 b. Hovedbeklædning v/DFB Silkeborg  
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8. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant  
9. Eventuelt 
 
De sidste par år er Præsidentens beretning blevet tilsendt forud 
for Landsmødet. Det er en ganske udmærket ting, der bevirker 
at Præsidenten kun skal gøre rede for hvad der er sket siden 
referatet blev skrevet, eller en uddybning af referatet.  
 
I sin uddybning fortalte Præsidenten: 

 at der nu er godt og vel 80 kommuner der er aktive i 
forbindelse med den 5. september. 

 Status på Bøffelkobbelhuset -  der er både godt og 
dårligt nyt. Graven er nu vedligeholdt og passes af 
krigergravstilsynet.  
Huset er ikke beboelig pga. skimmelsvamp, og en total 
renovering vil koste over 1 million kr. Der er søgt 
midler til det projekt ved forskellige fonde, der 
foreligger dog ikke nogen svar endnu. 

 At menige brødre skal - ved køb i vores butik – gå via 
bestyrelsen. 

 
Vi havde igen i år fremsat forslag om hovedbeklædning til 
Forsvarsbrødrer der er ude med fanen. Det var stort set det 
samme forslag som sidste år, dog med den lille opstramning at 
det skulle være en sort baret med vores medlemsemblem 
monteret på den. 
Min begrundelse for at bringe forslaget op på landsmødet igen 
var, at jeg selvfølgelig syntes det er relevant og rigtigt at have 
hovedbeklædning på når man er ude i al slags vejer. Udover 
det, syntes jeg også det kunne fuldende vores ”uniform” 
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Men nej, det fandt ikke nåde for Landsmødets øjne. Det blev 
stemt ned med 8 for, og 53 imod. 
Af referatet kan jeg se at: 
Sitat. 

1) Konklusionen af forslaget s forkastelse er, at DFB 
emblem ikke må bæres ved en eventuel lokal valgt 
hovedbeklædning, som enkelte selskaber skulle beslutte 
inden for egne selskaber rammer. 

Nu må vi så i selskaberne selv bestemme – inden for egne 
rækker – hvilken hovedbeklædning vi vil anvende, blot det 
bliver uden DFB emblem på. 
 
Kommandocentralen i Silkeborg. 
Kommandocentralen er et levn fra Den Kolde Krig. Bunkeren 
ligger på Sanatorievej 45, og blev bygget i 1960’erne. 
Bunkeren blev endelig nedlagt i 1993, hvor den blev rømmet.  
I bunkeren skulle Civilforsvarschefen og Politimesteren -  i 
dertil indrettet stabsrum -danne sig overblik over evt. skader i 
vores område i forbindelse med krigshandlinger. 
Udover nævnte funktioner skulle også Borgmesteren og 
forskellige kommunale instanser have plads i bunkeren. 
 
Vi har i bestyrelsen tænkt, at det kunne have interesse for 
mange af vores medlemmer. Der er mulighed for rundvisning i 
bunkeren. 
Giv en af bestyrelsesmedlemmerne et praj hvis du/I kunne 
tænker Jer at deltage i en guidet tur. 
Find meget mere op: 
www.jyskkoldkrigsforening.dk 
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Forårets aktiviteter. 
 
Dato Uge Hvad Hvem Bem. 
05. jan 1 Eftermiddagsskydning Veteraner  
08. jan 1 Trekantsskydning. 

Skanderborg – Nr, 
Snede – Silkeborg 

Alle Afvikles i 
Gjern 

12. jan 2 Aftenskydning Alle  
19. jan 3 Eftermiddagsskydning Veteraner  
26. jan 4 Aftenskydning Alle  
02. feb 5 Eftermiddagsskydning Veteraner  
09. feb 6 Aftenskydning Alle  
16. feb 7 Eftermiddagsskydning Veteraner  
23. feb 8 Soldaterforeningernes 

fælleskydning. 
Alle   
 

Garder 
Ingeniører 

02. mar 9 Eftermiddagsskydning Veteraner  
09. mar 10 Aftenskydning Alle  
13. mar  REVY Alle HUSK.  

Tilmelding. 
16. mar 11 Eftermiddagsskydning Veteraner Afslutning 
23. mar 12 Aftenskydning. 

Afslutning og 
pokalskydning 

Alle  

 
 
 


