KØBENHAVNSKE SOLDATERFORENINGERS SAMVIRKE
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Referat fra generalforsamling den 3.marts kl. 1900 i bageriet på Kastellet

Dagsorden
1.
2.

Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Freddy Leisten:
Freddy Leisten valgt
12 tilsluttende foreninger var mødt op.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev Godkendt.
Efter generalforsamlingen 2010 er der sket en hel del: Diverse kransenedlægninger,

3.

4.

Formanden aflægger beretning ijuni blev jeg

inviteret til jubilarstævne på Revingehed i Sverige hos P7 som er det gamle lv 4 det var
en dejlig dag
med mange oplevelser, efter l juli var vi hjemløse men da kom Mogens Wium fra frb
marinef. En tak
til dig Mogens for det , Og efter da var vi ikke hjemløse mere. l-5 juni var det
Valdemarsdag med sang
ved monumentet ved kastellet senere var der gudstjeneste i Holmens Kirke, der har
været udført
skydning mere om det senere 29 august var der kransened. lgen og flagparade i
mindelunden 29 august.
5 september var der flagparade ved jorks passage der var en del faner tilstede senere
gik vi til Christians
borg vor i stod på en tribune, Soldatens og Orlogsgastens Dag var et godt
arrangement men der kom
forlidt gæster. | år startede med nytårs gudstjeneste i kastellet. Vi blev da opfordrede til
at stille med
faner da hold 10 kom hjem der var mødt28 faner op vi stod da ved jorck passage, vi
sluttede da op efter
at alle havde passerede os skulle vi afslutte paraden og følge med til rådhuspladsen
vor vi skammeligt
blev henvist til fortovet ved hotellet så ingen kunne se os, vi afsluttede der.
Mundtlig orientering om HM Dronningens fødselsdag

Skydeudvalgets beretning

Skydeudvalget
Formandens beretning 2010
I året 2010 har vi afholdt skydning på henholdsvis 200 meter i september og 15 meter
i februar. Jeg har, som i foregående år, medtaget 15 meter skydningen afholdt i
indeværende år, det letter arbejdet med at holde rede på indgraveringen.
Ved skydningen på200 meter stillede Kystartilleriet og 5. Regiment med2 hold, og
Pionereme med t hold samt en individuel, der var også en individuel skyte fra
Gardehusareme. Det skal igen nævnes at rifler kan lånes ved begge skydninger, og der
er mulighed for at købe ammunition, og at det er muligt pit200 meter at afvikle
skydningen siddende ved et bord, for de skytter som har svært ved at komme ned/op i
liggende skydestilling.
Skydningen på 15 meter, som igen blev afholdt i forbindelse med Kystartilleriet og
Raketbatteriernes klubaften. Igen i år på Forsvarsbrødrenes baner i Gothersgade 137,
her diskede Kystartilleriet op med smørrebrød og kaffe, beklageligt at vi ikke havde
fortalt om traktementet bredt nok - så mange havde spist hjemmefra. Vi siger tak for
samarbejdet og håber at vi i nogle år fremover kan benytte banerne.
KystartillerietlRaketterne stillede med to hold, Københarms Pionerer og Flyvevåbnet
hver med et hold samt 3 individuelle skytter og 5. Regiment med to hold.
Som noget nyt blev serieskydningen afviklet som en selvstændig konkurrence med
grupper a' 6 skytter på tværs af foreningeme med en præmie til bedste skytte i hver
gruppe, det blev taget positivt imod - det blev til 5 grupper - vi prøver igen næste åLr.
Resultateme ved de enkelte skydninger blev som følger:
På 200 m. d. 12. september 20t0. Vinder af KSS holdpokal blev 5. Regiment med
523 point. Bedste individuelle skytte blev Per Westh fra kystartilleriet med 148 point.
På 15 meter d. 10. februar 201I. Vinder af KSS holdpokal blev Kystartilleriet hold
I med 774 point, og bedste individuelle veteranskytte blev Ole Andersen fra
Flyverne med 183 point. Bedste individuel fritstående skytte blev Michael Bedsted
fra Pionerforeningen med 169 point.
Skyde-datoer og resultater bliver opdateret på KSS hjemmeside.
Skydeudvalgsformand
Peter C. Parbst

5.

Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev godkendt. (regnskab og budget er vedhæftet)

6.

Orientering om skydeudvalgets
regnskab

7.

Indkomne forslag

8.

Fastsættelse af medlemsbidrag Ingen forandring i kontingent, uforandret 4,-kr.pr medlem
For 2012

9.

Valg jf. § 5.

Valg af skydeudvalg

10.

11.

Eventuelt:
Her kan alt diskuteres / siges
Men intet vedtages.

Regnskabet blev godkendt (regnskabet vedhæftet)

Der var ikke indkommet nogen forslag.

a. Kasserer: Michael Bedsted:
for 2 år
Genvalgt
b. Best. medlem: Kaj F. Clausen
for 2 år
Genvalgt
c. Best. medlem: Egon Petersen
for 2 år
Genvalgt
d. Best.medlem: Svend Knudsen
for 1 år
modt. ikke genvalg.
Best. foreslår Thomas l. Smith DBB.
Thomas L. Smidt Valgt.
e. Best. Suppleant: Flemming Jakobsen
f0r 1 år
Max Nielsen Valgt
f. Best. suppleant: Søren Konradsen
for 1 år
genvalgt.
g. Revisor Freddy Leisten
for 1 år
genvalgt
h. -------- Freddy Rylander
for 1 år
Erik Sørensen Valg
i. Revisor suppleant Bent Nielsen
for 1 år
Jørgen Palm Valgt
k. Fanebærer: Jørgen Palm-Steffen
for 1 år
Jørgen Palm Valgt.
l. fanebærer: Knud Weigård
for 1 år
Ole Breitenstein Valgt
m. Webmarster:
NY
for 1 år
Svend Knudsen Valgt
n. Webmarstersuppleant NY
for 1 år
Bjarne Andersen Valgt
a. formand:
for 1 år Peter Christensen -- modtager genvalg.
b. udv. medlem
for 1 år Egon Petersen -- modtager genvalg
c. udv. medlem
for 1 år Michael Bedsted -- modtager genvalg
d. udv. medlem
for 1 år Kim Jønsson
-- modtager genvalg
Alle Genvalgt

Formanden udnævnte tidligere borgmester på Frederiksberg John Winther
Til Æresmedlem og overrakte Medalje sat diplom.
Ib Snor fortalte om hvor godt det er vi har samvirket i København og orienterede
Endvidere om Forsvarets dag på Kronborg den 16.juni 2011 og oplyste om at
Deltagerprisen er 100,-kr. pr. person.
Thomas Smidt efterlyste betalingsdag for arr. på Kronborg.
Svend Knudsen orienterede lidt om Soldaten og Orlogsgastens dag på Frederiksberg.
Michael orienterede om Skovturen den 6. August der i år går til Koldkrigsmuseet
på Stevns startende med opsamling ved Sjælør turen kommer til at koste 250.pr. person inc. Frokost.
Freddy Leisten fortalte lidt om GN Ry`s våbensamling.
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 1945.

Kaj Clausen.
Referent

g

