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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 

Veteraner: 

Børge Mikkelsen 

bbm@fiberpost.dk 

Tlf.: 23231220 
 

www.dfb-silkeborg.dk 

 

Indhold: 

 
Formandens spalte. 

 

Generalforsamling 2017. 

 

Konstituering. 

 

Regnskabet. 

 

Skydninger. 

 Eftermiddagsskydning. 

 Aftenskydning. 

 Fugleskydning. 

 

5. september. 

 

Efterårets aktiviteter. 

 

Opstramningen af våbenloven. 
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Formandens spalte. 
Hvad fylder hos formanden lige for tiden? 

For det første har jeg glædet mig over det flotte fremmøde til 

generalforsamlingen.  

Det andet der fylder er, at vi må konstatere at vores 

aftenskydninger ikke kan trække folk af huse. Det har vi i 

bestyrelsen nu taget konsekvensen af, og reduceret antallet af 

skydninger væsentligt. Vi aflyser fugleskydningen, ærgerligt. 

Den tredje ting er, at sommeren står for døren, eller det er vel 

mere korrekt at sige vi er midt i den. 

God sommer til alle.   

 

Generalforsamling 2017. 
Generalforsamlingen blev holdt fredag den 28. april, og i  

Silkeborg Skyttecenter. Platanvej 17, 8600 Silkeborg. 

Herunder referatet i en kort form, og sammenkædet med 

dagsordenen.  

De punkter der ikke var noget i, er udeladt. 

 

1. Valg af stemmetællere. 

Alice Rethmeier og Birgit Tøndborg. 

2. Valg af dirigent. 

Ole Pedersen 

3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 

Formandens beretning. 
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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. 

Delegeretmøde i Fredericia 17. september 2016. 

Konstatering af stemmeberettede delegerede Der var inden 

mødets start foretaget en registrering af de stemmeberettede. 

Der var mødt 113 brødre, heraf 68 stemmeberettede. 

Der er nu godt og vel 80 kommuner som deltager i flagdagen.  

Fonden Danske Veteranhjem (FDV):  

Klientellet bliver mere og mere sårbart, og der er for mange 

aktører, der ser det som en forretning 

Egnede frivillige falder ofte fra med udgangspunkt i 

ovenstående. 

Medierne lytter for meget til de højst råbende og negative. 

Der er opstået en del veterancafeer rundt om i Danmark, hvor 

soldaterforeninger på tværs støtter op. Marineforeningen i 

Grenå etablerer en ”buddy-ordning” – og veteraners møder med 

kommunen afholdes i den lokale marineforening (i stedet for på 

rådhuset)  

 

Status på Bøffelkobbelhuset – der er både godt og dårligt nyt. 

Graven i haven bliver nu vedligeholdt og passet af 

krigergravstilsynet og den er fuldstændig renoveret.  

 Haven bliver foreløbig passet af DMF’s næstformand Jens 

Peter Rasmussen og hustru. Huset står fortsat tomt, grundet 

skimmelsvamp, og kan ikke udlejes. Derudover har der været 

vand i den lille kælder, som har ødelagt diverse elinstallationer.  
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Man har nu fået et endeligt tilbud på totalrenovering af huset og 

haven som beløber sig til lidt over en million kroner. Der er 

søgt penge hos flere fonde uden tilsagn, men der er fortsat 

positiv dialog med en enkelt fond.  

Aalborg selskabet roste Hanne for effektiv og hurtig behandling 

af bestillinger. 

Behandling af forslag a.  
Vedtægter/stemmetildeling v/ Kreds 7 Albert Albertsen oplyste 

at det ikke vil give nogen ændring i stemmefordelingen på 

landsplan. Forslaget blev trukket tilbage med henblik på 

fremsættelse til næste år i en bedre formulering.  

 

Hovedbeklædning v/DFB Silkeborg  
Silkeborg motiverede sit forslag. Tønder anså det for 

uhensigtsmæssigt at fremsætte det igen, når det blev nedstemt 

massivt sidste år. Både Hjørring og Svinninge var enige med 

Tønder. For forslaget stemte 8 Imod forslaget stemte 53. 

Forslaget blev dermed forkastet. 

1)  Konklusionen af forslagets forkastelse er, at DFB emblem 

ikke må bæres ved en eventuel lokal valgt hovedbeklædning, 

som enkelte selskaber skulle beslutte inden for eget selskabs 

rammer. 

I sin afslutning fremhævede Præsidenten at det er vigtigt, at er 

der noget, som man ude i selskaberne ikke forstår, skal man 

ikke tøve med at tage kontakt til sin kredsformand eller andre i 

Landsbestyrelsen. Det er skadeligt for forsvarsbrodersagen, 

hvis der opstår rygter om, at ”nogen ved bedre end andre”. 

Kom frem med det, I eventuelt har, så der kan være en åben 

diskussion om et emne. Rygtedannelser er meget skadelige.  

 Han opfordrede også til at værne om, at en forsvarsbroder 

bærer ”uniformen”. 

Næste Landsmøde bliver den 16. september 2017.  
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Information fra/om 7. kredsen 
Medlemstallet: 

Det svarer til et fald på 83 medlemmer i forhold til 

medlemstallet 2015. Nogle af selskaberne i kredsen har status 

quo, medens en enkelt har stor fremgang og resten har måttet 

notere tilbagegang i medlemstallet. 

Arbejdet i kredsen er meget fokuseret på, hvad der arbejdes 

med på landsplan. På formandsmøder diskuterer vi de emner 

som landsledelsen ligger op til. 

Udviklingen inden for 15 m. skydninger har gjort, at 

kredsskydninger – selvfølgelig – og landsskydninger afvikles i 

Pjedsted. Skydningerne planlægges og gennemføres af gode 

folk fra 7. kreds. 

50 og 200 m. skydning er meget svære at holde i gang. Både 

kreds- og landsskydninger. 

 

Vores eget selskab. 

Opgaverne fra landsledelsen og kredsledelsen er minimale for 

tiden, så derfra belastes vi ikke så meget. 

 

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

Torsdagsskydningerne.  Aften og 

eftermiddagsskydninger(veteransamlingen).  

Veteransamlingen trækker 25 - 30 mand af huse hver gang. Det 

syntes jeg er rigtig flot. Det er lidt flere end sidste sæson, 

hvilket sikkert skyldes at vi skyder i Silkeborg igen. 

Aftenskydningerne formår ikke at trække helt så mange, faktisk 

alt for lidt til at det hænger sammen økonomisk. Bestyrelsen 

overvejer at reducere antal skydninger til 2 til 4 gange årligt. 
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Hele historien om skyttehuset, er der ingen grund til at dvæle 

ved. Nu er vi her. 

I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve Silkeborg skyttekreds 

for det store arbejde de har lagt i projekt Skyttehus. 

 

Skydninger: 

Søndag den 08. januar 2017, trekantskydning i Gjern.  

Nr. Snede løb med 1. pladserne.  

Fugleskydningen blev aflyst pga. nogle sikkerhedsmæssige 

krav. Man må ikke længere anvende metalplader at skyde efter. 

Nå ja, vi har siden erfaret via Silkeborg skyttekreds at hvis 

metallet sidder på bagsiden så er det OK. 

Torsdag den 23. FEB 2017, fællesskydning med GAR – PIO – 

DFB 

Holdskydning: Forsvarsbrødrerne. 361 point. 

  Garderne.           356 point. 

  Ingeniørerne.           341 point. 

 

Vi afsluttede dette års skydninger den 23. marts. 

 

7. kreds- og landsskydning. 

Vi deltog i år i veteranklassen. Det er dog et par år siden vi 

rigtig har kunnet gøre os gældende, men sådan er det vel, der er 

ups og downs. 

 

Landsskydning 2017. 

Vi fravalgte den skydning i år. Så må vi se om vi stiller hold 

næste år. 
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Revy 2016. 

I år havde vi købt hele salen – 65 pladser – med spisning og 

revy. Samarbejdet med Nimbusklubben ser ud til at være en 

bæredygtig og god idé. De solgte 25 pladser, resten stod vi for. 

Og – tænk jer – i år måtte vi oprette en venteliste. Vi fik dog 

alle med. 

Revyen var hamrende god hele vejen igennem. 

 

Rejser. 

Gennem de sidste mange år, har Børge Mikkelsen, arrangeret 

en årlig bustur, til historiske interessante steder. Nå ja, der er 

altid et underholdningselement. F.eks. cirkusrevyen eller andet. 

Turene er velarrangeret, og godt besøgt. Denne gang var 

pladserne udsolgt forholdsvis hurtigt. 

Tak for det store arbejde. 

 

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. 

Ang. den 4. maj har Vestre kirkegård ønsket en mere aktiv rolle 

i afvikling af arrangementet. Det er nu 2. år de er involveret, 

hvilket er rigtig godt, og tilfører arrangementet nyt indhold. 

Avisen bragte et indslag forleden dag. 

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

Forsvarsbrødre, 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. 
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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; Erland Andersen styrede afviklingen af dartspillet på 

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

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

forbilledlig vis løser deres opgaver. 

1000 tak for Jeres indsats. 

Tak for ordet. 

 
Formanden aflægger beretning. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Regnskabet fremlagt, og godkendt uden bemærkninger. 
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Regnskabet. 
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5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 

Ingen stigning. Forslaget blev modtaget med applaus. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen. 

7. Valg af formand. 

Modtog genvalg. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Alle modtog genvalg. 

Efter generalforsamling var der overrækkelse af årstegn. 

10 års tegn 

 

Erland Andersen 
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25 års tegn. 

 

Ole Pedersen - Kurt Nymark – Hans Pedersen – Arne Christiansen 

Konstituering. 
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 2. juni konstitueret sig 

som følger: 

Formand. 

Mogens Gade Heller 

Næstformand. 

Hans Pedersen 

Kasserer. 

Erling Lemming 

Skydeudvalgsformand. 

Erling Rasmussen 

Sekretær. 

Finn Ryge Petersen 



 

 

 

Medlemsblad for 
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 

Omegn 

Bestyrelsesmedlem. 

Steen Lauritzen 

Karl Aage Jensen 

 

Skydninger. 
 Eftermiddagsskydning. 

Vores veteran- /eftermiddagsskydninger er stadig en god 

aktivitet for selskabet. Der er rigtig god søgning til den 

aktivitet. Der møder mellem 30 og 35 hver gang. Flot. 

 Aftenskydninger. 

Med vores aftenskydninger ser det meget anderledes ud. Til 

dem kan vi kun trække 8 til 10 personer af huse, og det er jo alt 

for lidt. Det hænger ikke sammen økonomisk. Kunne vi 

mønstre 10 til 15 personer, så kunne det lige hænge sammen. 

Men det kan vi som sagt ikke, desværre. 

 

Vi har haft følere ude hos garderforeningen for at undersøge 

om de eventuelt kunne have interesse i at skyde sammen med 

os. De har behandlet det på et bestyrelsesmøde, og tror ikke på 

at deres medlemmer er interesseret.  

 

Ingeniørtroppernes soldaterforening har vi en stående aftale 

med. Den fortsætter selvfølgelig uændret. 

 

Bestyrelsen har derfor set sig nødsaget til at tage action på det.  

Vi har besluttet at der kun vil være skydning 4 gange hen over 

vinteren. 2 gange før jul, og 2 gange efter.  

Hvis der på sigt viser sig interesse for at deltage i 

aftenskydninger igen, og vi kan mønstre et fornuftigt antal 

skytter, er bestyrelsen meget velvillig indstillet på at genoptage 

det gamle mønster. Skydning hver anden torsdag aften igen, 
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men det kræver som sagt at der kommer væsentlig flere skytter 

om aftenen. 

 

 Fugleskydning. 

 

Vores fugleskydning – som vi hidtil har afviklet den første 

søndag i november – ser vi os desværre nødsaget til at aflyse. 

Som vi – bestyrelsen – ser det er det blevet endda noget 

besværligt. Der skal søges tilladelse hos politiet for at 

gennemføre skydningen, og både fugl og skydebane skal 

godkendes. 

Hidtil har vi påmonteret små metalstykker til at markere, hjerte, 

krone, vinger, klør og andet, og skudt dem af i en bestemt 

rækkefølge. Det har aldrig – mig bekendt – givet 

sikkerhedsmæssige problemer.  

Det må man ikke længere, nu skal metalstykkerne sidde på 

bagsiden af fuglen!  

Om man så skal løbe ned til fuglen hver gang der er afgivet 

skud ved jeg ikke. 

Bestyrelsens konklusion på det bøvl blev, at vi aflyser. 

 

5. september. 
5. september kører i sin vante gænge, og det handler bare om at 

få nogle Forsvarsbrødre til at deltage i arrangementet.  

Hvis jeg ikke husker helt forkert har vi de sidste par gange haft 

begge vores faner med, og mon ikke det kan lykkes igen i 2017. 
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Efterårets aktiviteter. 
Dato Hvad  Hvem 

28. SEP Veteranskydning Veteraner 

05. OKT Jysk koldkrige forening Alle (tilmelding) 

Kl. 18:45 Silkeborg kommandocentral  
12. OKT Veteranskydning Veteraner 

26. OKT Veteranskydning Veteraner 

02. NOV Aftenskydning Alle 

09. NOV Veteranskydning Veteraner 

23. NOV Veteranskydning Veteraner 

07. DEC Juleskydning/afslutning  Veteraner 

14. DEC Juleskydning/afslutning Alle 

 

Veteranskydninger finder sted fra 14.00 til 16.00. 

Aftenskydninger finder sted mellem 19.00 og 21.00. 

 
Jysk Koldkrigs forening 

Stiftet den 5. april 2013 

 Foreningens formål er: 

 - Forske og formidle historien om Den kolde krig og dens 

tilblivelse, med størst vægt på det civile beredskab. 

- Vi skaber kontakt mellem personer, foreninger og museer 

med samme interesser. 

- Være med til at registrere bygninger, konstruktioner og 

militære anlæg med relation til Den kolde krig. 

- Få størst mulig adgang til Koldkrigsarkiverne. 

 

Silkeborg kommandocentral er placeret i kælderen under 

Remstruplund.  

Mødested P-pladsen ved Remstruplund. 

Kaffe/te – eller andre drikkevarer – medbringes.  
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Tilmelding til Karl Aage Jensen. kajensen@skylinemail.dk 

Tlf.: 2762894 

 

Vil man vide mere om Jysk koldkriges forening og Silkeborg 

kommandocentral, kan man søge på Jysk koldkrigs forenings 

hjemmeside, og klikke på Kommandocentralen. 

 

Opstramning af våbenlovgivningen. 

Med baggrund i den tragiske hændelse, hvor et 

skytteforeningsmedlem stjal en pistol i foreningen, og skød en 

politibetjent, arbejder man på højeste plan med en opstramning 

af skytteforeningernes omgang med våben. Nedennævnte er 

hvad der for nuværende ligger af forslag. 

Kilde: DGI’s hjemmeside. 

Justitsministeriet arbejder med flere initiativer som led i 

den politiske aftale, der ligger bag den såkaldte 

Bandepakke. Idrætsorganisationerne varetager 

skytteforeningernes og skytternes interesser i dette forløb 

og er med i en tæt dialog med ministeriet, og vi påvirker, 

hvor vi kan, inden for den ramme som den politiske aftale 

danner. 

Et element i Bandepakken er: 

mailto:kajensen@skylinemail.dk
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”Sikkerheden i skytteforeninger skærpes, blandt andet 

således, at alle medlemmer af skytteforeninger, som har 

adgang til skydevåben, skal være vandelsgodkendt af 

politiet.” 

Dette vil blandt andet blive udmøntet i følgende: 

• Medlemmer, der ikke har våbenpåtegning til egne 

våben, og som ønsker at benytte våben i 

skytteforeningen, skal vandelsgodkendes 

Kravet gælder ikke selve medlemskabet, men det forhold 

at medlemmet ønsker at benytte lånte våben. Så det vil 

blive et krav, at personer som ikke allerede er 

vandelsgodkendte fordi de har godkendelsespligtige 

våben, skal vandelsgodkendes. 

Hvis en person vil være medlem uden at skyde, f.eks. for 

at varetage et kassererhverv eller for at være 

støttemedlem, skal han ikke vandelsgodkendes. 

En person, der ønsker at prøve at skyde nogle gange, 

skal heller ikke vandelsgodkendes. Så åbent-hus-

arrangementer, firmaarrangementer og lign. kræver altså 

ikke at de pågældende er vandelsgodkendte. Der vil nok 

blive en begrænsning i, hvor lang tid man kan prøve at 

skyde uden at søge medlemskab. 

Der arbejdes med, hvordan ordningen skal administreres, 



 

 

 

Medlemsblad for 
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 

Omegn 

og hvornår den skal træde i kraft. Den vil gælde både 

nuværende medlemmer og nye medlemmer. 

• Der vil blive krav om, at skydeledere og 

skydeinstruktører skal have gennemført en 

basisuddannelse 

Det forventes, at der bliver krav om, at personer, der 

leder skydninger og instruerer skytter, skal have 

gennemført en instruktøruddannelse, som forestås af 

idrætsorganisationerne. Organisationerne skal give input 

til indhold i en sådan uddannelse (kursus), og hvordan 

ordningen administreres, og hvornår ordningen skal 

gælde fra. 

• Der forventes krav til nedskrevne rutiner for omgangen 

med våben i skytteforeninger 

Organisationerne er også bedt om input til, hvilke forhold 

der skal beskrives og hvilke krav til våbenomgang, der 

skal være. For skydningernes afvikling gælder allerede de 

sikkerhedsregler, som organisationerne har fastsat, samt 

de krav til baneindretning, som politiet stiller. 

DGI vil sammen med Dansk Skytte Union og 

Firmaidrætten udarbejde et oplæg til ministeriet, så dette 

forhåbentlig kan være afsæt for de krav, der vil blive stillet 
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i lovgivningen. Det er ikke fastlagt, hvornår sådanne krav 

skal gælde fra. 

• Øget mulighed for politiets kontrol med forholdene i 

skytteforeninger 

Politiet vil få større mulighed for uanmeldt kontrol af, at de 

regler og rutiner, skytteforeninger skal følge, også 

overholdes. Det er ikke tænkt som en periodisk kontrol, 

men en mulighed for kontrol. 

Et andet element i Bandepakken er: 

”Det overvejes i samarbejde med de relevante 

organisationer på området, hvordan sikkerheden omkring 

privates opbevaring af våben kan øges, så lovlige våben 

ikke havner i kriminelle miljøer.” 

Der forventes ikke stramninger i kravene til opbevaring af 

våben i private hjem, men en øget fokus på, at de 

gældende regler overholdes. Organisationerne er også 

inddraget i disse overvejelser, men der er endnu ikke 

taget hul på drøftelserne. 

Våbendirektivet 
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Europaparlamentet har vedtaget forslaget til nyt 

våbendirektiv, og Rådet og Kommissionen behandler 

forslaget på møder den 25. april 2017. Her forventes 

forslaget vedtaget, hvorefter det vil foreligge i en dansk 

udgave i løbet af maj. Der vil være en lang frist til 

gennemførelse af mulige initiativer (15 måneder). Der 

forventes ikke store ændringer i den danske 

våbenlovgivning som følge af det nye direktiv. Der vil dog 

komme visse skærpelser i, hvor mange patroner de store 

magasiner må indeholde. Det forventes, at der for riffel 

max. må være 10 patroner i magasinet og for pistoler 

max. 20. Det gælder alene halvautomatiske våben. Der 

kommer ikke krav om, at der udover en 

vandelsgodkendelse også skal være en lægeerklæring. 

Dette indgik i det oprindelige forslag til direktiv, men her 

er der lyttet til indsigelserne fra bl.a. de danske 

idrætsorganisationer, som regeringen har bakket os op i. 

 

 

 

 

 

 
 


