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Adresser: 
Formand. 
Mogens Gade Heller 

Møllegårdsvej 51 K 
8600 Silkeborg 

Tlf.:        26 362 123 

mghe@outlook.dk 

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. 
Orla Juhl Pedersen 

Frederiksberggade 34 

8600 Silkeborg 

ojuhl@gmail.com 

Veteraner: 

Børge Mikkelsen 

bbm@fiberpost.dk 

Tlf.: 23231220 
 

www.dfb-silkeborg.dk 
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Formandens spalte. 
På denne tid af året tænker jeg; nu slutter vores aktiviteter – 

veteranskydninger og kammeratskydninger – og ja det gør de, 

men jo kun for at starte op igen først i det nye år. 

Udover vores egne skydninger afholdes Trekantskydning og 

fællesskydningen med Garderne og Ingeniørerne. 

Om vi i 2019 skal deltage i Kredsskydninger og 

Landsskydninger må – indtil videre – stå hen i det uvisse. Hvis 

vi kan stille hold, så deltager vi. 

Vores tradition med en teatertur holder vi fast i. Hele salen er 

booket, dog ikke til Revyen – beklager.  

I 2019 bliver der igen arrangeret en bustur. Herom sidst i 

bladet. 

Som det allersidste i dette blad finder I forårets 

aktivitetsoversigt. 
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Skydninger. 

 

Trekantskydning. 

Nr. Snede har opgaven i år. Skydningen afvikles søndag den 

13. januar.  

I skrivende stund har vi ikke modtaget noget – udover datoen 

fra Nr. Snede, men mon ikke det kommer til at foregå på 

sædvanlig vis. 

 

Skydning med GAR og ING. 

Vores årlige konkurrence med Garderforeningen og 

Ingeniørtroppernes soldaterforening, er besluttet til at blive 

afviklet torsdag den 21. februar, og i Skyttehuset, Platanvej 17, 

8600 Silkeborg. 
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Teatertur. 

 

 
 
En herlig farce om kønnenes kamp for at gennemtrumfe sin 

mening. Er forældrenes nye svigersøn så god som de havde 

troet? 

Kan svigerfar hjælpe til at gøre ham bedre og slette sporene fra 

tidligere udskejelser? 

Hvordan tæmmer man en løbsk flammedanser? 

Kom og lær tips og tricks om, hvordan man nok IKKE skal 

gøre. 
 

Vi har igen i år købt hele salen. 

Dato:  Torsdag den 7. februar. 

 

Som tidligere år har vi solgt nogle pladser til Nimbusklubben. 
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Vi har bestilt spisning – varm mad. Leverandør som tidligere 

år.  

Menu: Flæskesteg, kartofler, sovs og rødbeder. 

 

Prisen for hele pakken bliver kr. 200,- pr. person. 

Tilmelding til:  

Karl Aage Jensen 

kajensen@skylinemail.dk 

Tlf.: 27628943 

Og HUSK det er ”først til mølle” princippet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Medlemsblad for 
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 

Omegn 

Landsmødet. 

 
Nedenstående er et forsøg på at uddrage essensen af 

Landsmødet.  

 

Citat af referatet begynder: 

Fra De Danske Forsvarsbroderselskabers Landsmøde afholdt på 

Ryes Kaserne, Treldevej 110 i Fredericia, lørdag den 15. 

september 2018.  

  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere  

2. Konstatering af antal stemmeberettede  

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  

8. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant 

 9. Eventuelt nyt fra medieudvalget 10. Eventuelt nyt fra 

Bladudvalget – herunder forslag til prisjustering  

11. Eventuelt nyt fra lovudvalget 12. Eventuelt nyt fra 

skydeudvalget 13. Eventuelt andre informationer til 

Landsmødedeltagerne 14. Eventuelt  
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Landsmødet blev indledt med, at fanerne blev ført ind og 

Kongesangen blev sunget. Brødre, der var afgået til Ryes 

Brigade, hvor også ærespræsident H.K.H. prins Henrik var 

blandt, blev mindet med 1 minuts stilhed. Præsidenten læste 

den hilsen, der i dagens anledning, var afsendt til 

Forsvarsbrødrenes høje projektor H.M. Dronningen og 

efterfulgt af et 9 foldigt hurra. 

 

Ad 2: Konstatering af stemmeberettede delegerede. Der var 

inden mødets start foretaget en registrering af de 

stemmeberettede. Der var mødt 103 brødre, heraf 100 

stemmeberettede. Landssekretæren orienterede om fremtidige 

landsmøder vedrørende tilmeldinger. 

 

Ad 3: Landsbestyrelsen giver en mundtlig beretning siden 

sidste landsmøde 

Vi er udfordret som organisation - faldende medlemstal, 

nedlagte selskaber, nogle mindre aktive kredse. 

Det store arrangement i København 15. juni - Dannebrog 800 år 

- er under revurdering (reduktion) på grund af afslag på 

transportstøtte. 

Det store arrangement i København 15. juni - Dannebrog 800 år 

- er under revurdering (reduktion) på grund af afslag på 

transportstøtte.  Fanemarkeringer ved Kongehusets mærkedage 

er under pres - Regneark og DJØF’er i 

Forsvarsministeriet/Forsvarskommandoen har spillet ud med 

hel/delvis betaling for transport.   

  

Det er blevet vanskeligere og dyrere at komme ind på og få 

støtte til vores arrangementer på Kaserner.   

Dette er ikke et stoppestød, men udfordringer, der er til for at 

blive overvundet.  Vi vil bevise, at vi stadig er både levedygtige 
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og tidssvarende: Eksternt gennem arbejdet med vores 

samarbejdspartnere og internt gennem blandt andet dette møde 

og ikke mindst jeres store og aktive virke i selskaber og kredse.   

 

Ad 5: Landsbestyrelsen fremlægger forslag til kontingent til 

godkendelse (Dette punkt blev behandlet efter punkt 6 om 

budget) Kontingentet er i dag 27,50 kr., jf. pristalsreguleringer 

vil det stige med 50 øre til 28 kr. Landsbestyrelsen har derfor 

fremsat forslag om denne stigning. Dirigenten oplyste, at det er 

Landsmødet, der beslutter kontingentets størrelse. Derfor kan 

der under punktets behandling på Landsmødet fremsættes 

forslag til afstemning om kontingentændringer, uden at et 

skriftligt forslag herom skal være fremsat forinden. Dirigenten 

åbnede herefter for en eventuel debat. Holstebro: Foreslår en 

stigning på 1 kr. Vordingborg: Foreslår en stigning til 30 kr. 

Fredericia: Foreslår en stigning på 50 øre. Bornholm: Står bag 

en stigning til 30 kr. Ebeltoft: Foreslår en stigning til 32 kr. 

Kolding: Hvor mange penge vil vi have i kassen? Afstemninger 

Afstemningen blev tilrettelagt således, at der først stemmes om 

den højeste kontingentstigning. Vedtages denne, bortfalder 

øvrige afstemninger. Falder forslaget, stemmes om næsthøjeste 

forslag og fremdeles.  

  

Forslaget til en stigning til 32 kr.:  For forhøjelsen til 32 kr. 

stemte 25. Imod stemte 62. De resterende stemmer stemte 

hverken for eller imod. Forslaget blev forkastet.  

  

Forslaget til en stigning til 30 kr.: For forhøjelsen til 30 kr. 

stemte 72. Imod stemte 12 stemte hverken for eller imod.  

Forslaget til en stigning til 30 kr. blev vedtaget.  

  

Herefter bortfaldt forslagene om stigning på 50 øre og 1 kr 
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Ad 7: Behandling af forslag Der var ingen forslag.  

  

Georg Ferdinandsen, (Vicepræsident Øst) fremlagde de 3 

modeller vedr. en reduktion af kredsformænd i 

landsbestyrelsen.  Georg Ferdinandsen fremhævede den 

væsentlige forudsætning i modelpapiret, at der ikke fra 

Landsbestyrelsens side røres ved kredssammensætningen. 

Frivillige aftaler kan indgås, både ved at sammenlægge kredse 

eller ændre på selskabers tilhørsforhold til kredse. 

 Derfor er der i realiteten og en ”model 4”, hvor der ikke 

ændres på Landsbestyrelsens sammensætning. Fusionerer 2 

kredse, bliver den nye kreds én kreds med én kredsformand 

med én stemme. Dermed reduceres landsbestyrelsen med et 

medlem.   Ebeltoft. Hvad siger Landsbestyrelsen? Tønder: 

Pegede på en demokratisk tilkendegivelse. Hvad er de 

økonomiske fordele ved de forskellige modeller? Der er ikke de 

store fordele. Kolding: Kan ikke genkende det oprindelige 

forslag, så indtil videre skal det forblive uændret. Viborg: 

Mener der bliver for langt i kommunikationsevnen. 

Vordingborg: Foreslår uændret. Frederikssund: Ændre 

Landsbestyrelsen til hvert andet år. Vordingborg: Lad 

Landsbestyrelsen bestemme. Sønderborg: Peger på dårlig 

centralisering. Georg Ferdinandsen og Landssekretæren 

svarede på de konkrete spørgsmål, men kommenterede ikke på 

synspunkter eller holdninger.  

  

Konklusion på debatten blandt landsmødedeltagerne: Den 

generelle holdning kan summeres til, at der ikke er et større 

ønske om at reorganisere Landsbestyrelsens sammensætning.  
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Landsbestyrelsen behandler emnet på det næste LBM til marts 

2019 og træffer beslutning om emnets videre skæbne på 

baggrund af de synspunkter, kredsformændene og 

landsmødedeltagerne har fremført. 

 

Ad 14: Eventuelt Silkeborg: Har det svært ved at acceptere den 

nuværende procedure ved forslag til ny præsident. Proceduren 

er, at det er Landsbestyrelsen som godkender en ny Præsident, 

men der tales alene med ét præsidentemne ad gangen.  

  

Præsidenten sluttede Landsmødet med at læse svarskrivelsen 

fra Kongehuset op. Han takkede for fremmødet og ønskede 

brødrene god tur hjem  

  

Landsmødet sluttede med Forsvarsbrodersangen, hvorefter 

fanerne blev ført ud. 

Citat slut. 

 

Personligt troede jeg at punkt 7 ville give livlig debat. Det 

gjorde det overhovedet ikke. Grundlaget for debatten er et 

arbejdspapir vi i kredssammenhænge har arbejdet med et par 

gange, og er kommet med forskellige forslag til organisatoriske 

ændringer. 

Det sker ikke, så vi fortsætter som hidtil, selv om vores 

medlemstal er vigende. 
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Forsvarsbrødrenes tur 2019. 

 
Forsvarsbrødrenes tur 2019 bliver d. 21.-22. maj, og går til 

Vestjylland. 

Vi skal igen køre med Silkebus. 

 

Turen er under udarbejdelse, og det er foreløbig aftalt, at vi skal 

besøge et whiskydestilleri i Stauning. 

Det er et flot sted, hvor vi får en rundvisning og derefter 

smagsprøver. 

 

Vi skal også besøge Danmarks flymuseum i Stauning. Her har 

de 50 forskellige fly, og guider vil vise os rundt og fortælle om 

flyene. 

 

Sandskulpturerne i Søndervig aflægger vi også et besøg. Det er 

internationale sandskulptører, der hvert år laver dem, og de er 

fantastisk flotte. 

 

Derefter kører vi til vores hotel, hvor vi spiser aftensmad og 

overnatter. 

 

Næste dag kører vi til museet Tirpitz i Blåvand. Her får vi en 

fortælling om museet inden vi går rundt på egen hånd med 

høretelefoner. Det er et meget flot og spændende museum.   

 

Vi besøger muligvis Jelling stenene inden vi sidst på dagen er 

tilbage i Silkeborg. Men det er ikke helt afgjort endnu. 

 

Turen kommer til at koste 1800,00—2000,00 kr. pr person i 

delt dobbeltværelse, med et lille tillæg for enkeltværelse. 
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Beløbet dækker bus, 2 frokoster, 1 middag, overnatning med 

morgenmad samt div. entreer og guider. 

 

Tilmelding til undertegnede. Gerne snarest, da turen også bliver 

udbudt til andre end forsvarsbrødre. 

 

Mvh. 

 

Børge Mikkelsen, 

Sinding Nørrevej 2, 

8600-Silkeborg. 

 

Tlf: 23231220. 

 

E-mail: bbm@fiberpost.dk 
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Forårets aktiviteter. 
 
Dato Uge Hvad Hvem Bem. 

03. jan 1 Eftermiddagsskydning Veteraner  

10. jan 2 Aftenskydning Alle  

13. jan 2  Trekantskydning med 

Skanderborg og  

Nr. Snede 

Alle  

17. jan 3 Eftermiddagsskydning Veteraner  

24. jan 4 Aftenskydning Alle  

31. jan 5 Eftermiddagsskydning Veteraner  

07. feb 6  Aftenskydning Alle  

07. feb  Teatertur i Silkeborg 

Ny Teater Kl.18.30 

Alle Tilmelding til 

Karl Aage. 

14. feb 7 Eftermiddagsskydning Veteraner  

21. feb 8 Soldaterforeningernes 

fælleskydning. 

Alle   

 

Garder 

Ingeniører 

     

28. feb 9 Eftermiddagsskydning Veteraner  

07. mar 10 Aftenskydning Alle  

14. mar 11 Eftermiddagsskydning Veteraner  

21. mar 12 Aftenskydning. 

Afslutning og 

pokalskydning 

Alle Afslutning 

28. mar 13 Eftermiddagsskydning Veteraner Afslutning 

     

Eftermiddagsskydningerne. Kl. 14:00 til 16:00. 

Aftenskydningerne.  Kl. 19:00 til 21:00. 
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Glædelig Jul og godt Nytår. 


