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Svendborg

borgerlige Skyttelaug
37. årgang September/Oktober 2020 Nr. 2-3

Se inde i bladet: 
Formandens ord  Side 3 

Superfest Side 8-9

Tjek næste arrangement på
www.skyttelaug.dk

I denne Corona tid - er der et 
referat fra 1990’erne
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ODENSEVEJ 26 · SVENDBORG · TLF. 63 21 32 32

Svendborg Motor Co.

REGISTREREDE REVISORER 
Vestergade 165A ∙ Svendborg ∙ tlf. 62 22 02 12

Fåborgvej 31
5762 Vester Skerninge

Telefon 62 24 20 48

www.vesterskerningebilerne.dk

Bakkegaard
KARSTEN B. NIELSEN AUT. EL-INSTALLATØR

THURØ EL-SERVICE
Søndervej 61 · 5700 Svendborg

TLF. 6220 5805
ALT I EL-INSTALLATIONER

DIV. EDB INSTALLATIONER OG PLC STYRINGER
SALG OG REPARATION AF HÅRDE HVIDEVARER

Formanden har ordet
Kære skyttebrødre

I bestyrelsen træffer vi mange beslutnin-
ger om stort og småt i vores gamle laug. 
Men at vi skulle komme til at træffe be-
slutning om at aflyse 3. pinsedag, var der 
ingen af os der havde forventet.

Men sådan må det være, når man bliver 
ramt af en alvorlig og potentielt livstru-
ende trussel. Sidste gang det skete, var 
det ikke en pandemi, men en verdens-
krig, der kom på tværs i 1940.

Vores vedtægter tager ikke højde for 
denne situation, så bestyrelsen arbejder 
ud fra hvad vi mener der er sund fornuft, 
og så må vi tage øretæverne til general-
forsamlingen, hvis I er uenige. 

Bestyrelsen mødes løbende og drøfter 
sitationen. 

Vi er enige om følgende hovedpunkter:

• Vi fortsætter med at holde bestyrel-
sesmøder med faste intervaller.

• Vores regenter fortsætter indtil vi-
dere.

• Vi følger love og regler, samt DGI’s 
anbefalinger.

• Vi mener ikke, at vi skal afvikle 
skydning, hvis vi ikke også kan 
være sammen socialt. 

• Vi er opmærksomme på, at mange af 
os tilhører risikogruppen.

• Gallafest udsættes indtil det er sik-
kert at afvikle. I praksis når vaccina-
tion er mulig. 

Der er mange anbefalinger fra DGI og 
jeg skal ikke trætte jer med dem allesam-

men, for der er en anbefaling, der bloke-
rer os fra at mødes i skyttehuset. Det er 
anbefalingen om 4 kvm. pr. person. Det 
betyder at vi max. kan være 12 samlet. 

Det medfører desværre at vi bliver nødt 
til at aflyse efterårsskydningen og at jule-
skydningen nok også bliver aflyst. 

Vi har derfor besluttet i bestyrelsen, at 
afholde vores efterårsfest og lade skyt-
telauget betale gildet. Så kan vi endelig 
mødes. Se indbydelse andetsteds i bladet. 

Hvad så med næste år?

Vores generalforsamling bliver afholdt 
som normalt, på en et sted hvor vi kan 
overholde krav til kvm. Her vil der blive 
god mulighed for at drøfte hvad vores 
muligheder er på det tidspunkt. 

Om vi kommer til at skyde og i givet 
fald, hvilke regler der kommer til at gæl-
de, er det for svært at spå om nu. Men 
helt normalt bliver det nok først, når vi 
er vaccineret. 

Husk at støtte vores annoncører! 

Pas godt på jer selv og hinanden. Håber 
at se rigtig mange af jer til efterårsfesten. 

Mange hilsner 
Kim Galsgaard 

Formand
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Boligejernes Hus ®

Vestergade 7 · 5700 Svendborg
Tlf. 4455 3480 · Fax 6321 3481 Havnen - Svendborg - 62 21 18 75

www.hybel-vvs.dk · 62 21 01 56
Michael Mortensen

Klampenborgvej 9
5700 Svendborg
Mobil 40 31 46 22
michael@anmi.dk

MMO
REGNSKAB &
RÅDGIVNING ApS

Klampenborgvej 9 · 5700 Svendborg
michael@anmi.dk · Mobil 40 31 46 22Sørupvej 29 · 5700 Svendborg · 23 200 600· www.interconnect.dk

Generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jakob 
Thrane. 
Jakob Thrane takkede for valget, og kon-
stateret at mødet var lovligt indkaldt. Og 
kvitterede med en omgang drikkevarer.

2. Formanden og udvalgsformænd aflægger 
beretning. 
Formand Kim Galsgaard gennemgik årets 
løb, og meldte sin aftræden som formand 
næste år. Der har ingen ”dumme” sager 
været i årets løb. Og der er ved at blive 
arrangeret gallafest i år. Beretningen blev 
godkendt.

3. Revideret regnskab fremlægges. 
Christian Juhl Petersen fremlagde regnskab 
og budget. Med opfordring til at man mel-
der sit kontingent til automatisk betaling. 
Det fremlagte regnskab blev godkendt.

4. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent, kontingent 

(450,- uændret) og bøder (25,- uændret)
Dette blev godtaget.

6. Valg af formand. Kim Galsgaard (modtager 
genvalg). 
Dette blev godtaget.

7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter, efter 
tur afgår: Peter Diget og Bjarne Han-
sen (modtager genvalg). Christian Juhl 
Petersen vil gerne have en frivillig til at 
tage hans job som kasserer, hvis det ikke 
lykkedes tager han et år mere. Bestyrelsen 
ønsker at udvide med 1 person og foreslår 
Anders Mertz. Suppleanter: Morten Boye 
og Christian Grønnemose-Wilhelm. 
Rettelse det er Ove Christiansen og ikke 
Bjarne Hansen, der står for valg. Der er 
Genvalg af Peter, Ove Christian og Anders 
blev nyvalgt. Suppleanterne blev godtaget 
og valgt.

8. Valg af 2 revisorer: Erik Potempa og 
Michael Mortensen modtager genvalg. Og 
2 suppleanter: Mogens Nielsen, modtager 

genvalg. Og så skal vi vælge en til. Ove 
Mortensen blev ny suppleant, ellers gen-
valgt af ovennævnte.

9. Valg af tilforordnede: Fanebærer: Ove 
Christiansen, modtager genvalg. Billedar-
kivar: Lars Thomsen, modtager genvalg. 
Festudvalgsformand: Poul Erik Andersen, 
modtager genvalg. 
Skydeleder: Bjarne Hansen modtager 
genvalg 
Banekommandør: Steen Jensen modtager 
genvalg. 
Bødemestre: Her skal vælges 2. 
Alle blev genvalgt og nye bødemestre er 
Anders Mertz og Christian Grønnemose-
Wilhelm

10. Valg af 2 måltagere for stikskud: Skydele-
der og Formand 
Dette blev godtaget.

11. Valg af 5 salonskivekontrollører: Bestyrel-
sen foreslår: Erik Potempa, Ove Christi-
ansen, Peter Diget, Lars Jakobsen og Lars 
Thomsen. 
Dette blev godtaget.

12. Godkendelse af nye medlemmer: Sker 3. 
pinsedag. 
Som sædvanligt

13. Skydeliste fremlægges. Dette står i Skyt-
telaugstidende. 
Som sædvanligt

14. Skudfordeling ved lodtrækning. 
Dette blev traditionsrig udført

15. Eventuelt. 
Christian Juhl Petersen opfordret til at 
man fik betalt for generalforsamlingens 
spisning. 
Max Rasmussen spurgte til om hvilke tan-
ker bestyrelsen havde mht. præmier. 
Kim Galsgaard svarede at vi jævnligt 
modificerer præmierne. Svend Friborg 
foreslog at vi kunne lave nogle indgraveret 
glas. Lars Erik Nielsen kommenterede også 
hvorfor vi gik væk fra en del af sølvtøjet. 
Sekretæren skriver det på næste bestyrel-
sesmødes dagsorden. Forslag til nye præ-
mie typer må gerne sendes til Peter Diget.
Sekretæren spurgte om der var flere, der 
kunne tænke sig at være pokal sponsorer. 
Disse bedes melde sig til Peter Diget.

Skyttehuset, onsdag d. 4. marts kl. 18:15
Dagsorden ifølge vedtægternes § 3. Hermed referatet.

31 medlemmer havde valgt at deltage. Formanden bød velkommen

-Formanden takkede af og vi udbragte alle et 
trefoldigt leve for vores Skyttelaug.
-Mødet sluttede kl. 19:30 og maden ankom kl. 
20:00 og største delen tog hjem kl. 21:00.
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we make IT work

Sørupvej 29
5700 Svendborg

62 22 00 00 
www.onehouse.dk

Ryttermarken 3 · 5700 Svendborg
www.ri-bol.dk · Tlf. 62 21 14 84

Bregningevej 30 · 5700 Svendborg 
Tlf: 27 61 09 52

Vi glæder os til at se vore naboer fra
Svendborg borgerlige Skyttelaug
til møder, til selskaber eller når I

bare vil forkæle jer selv i hverdagen.
Christiansmindevej 16
5700 Svendborg
Tlf. 6221 9000
www.christiansminde.dk
www.outdoor.christiansminde.dk

Sammen med dig skaber vi økonomisk frihed!

Pris på labels

Kr. 50,- stk.

Måler ca. 8x10 cm

På opfordring fra medlemmer, har vi fremstillet en label til 
bilens bagrude, eller hvor man nu vil placere denne.
Der er to udgaver hvid+grøn og guld, grøn og hvid
Kan købes ved vores arrangementer i skyttehuset.

Selve morgenvækningen af statsminister 
Claus Pilgaard , kong Mogens Nielsen, prins 
Søren Ole Knudsen og borgmester Jørgen 
Henningsen forløb planmæssigt i det skøneste 
majmorgen vejr.
Kl. 7.30 samledes regenterne og de tre hvide 
piger med de mødte skyttelaugsmedlemmer 

foran Anne Hviids Gård, hvor Madam Bør-
resen modtog de ca.70 fremmødte skytter. 
Statsminister Claus Pilgaard bød velkommen, 
hvorefter Kong Mogens Nielsen på regenter-
nes vegne bød på øl og Gammel Dansk efter 
hans traditionelle tale.
Udmarchen til Christiansminde skete med fuld 

Historisk indlæg 3. pinsedag d. 17. maj
Svendborg Borgerlige Skyttelaugs 19’ende 3. pinsedag 
Startede traditionelt  kl. 4.45, hvor fanebærer, sekretær og Peder Most Garden 
samledes i Bagergade til den traditionelle morgenvækning.
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N. Kjær Bilcenter
Odensevej 94 · 5700 Svendborg

Tel: 6221 2323
Værksted: 6221 2321

E-mail: nkjaer@nkjaer.dk 
Web: www.nkjaer.dk

 
Østergade 19
5881 Skårup
Telefon: 6223 1023
Mobil: 3088 8948

www.skaarup-malerforretning.dk

SVENDBORG
TLF.  62 21 42 00

Få en gratis  
salgsvurdering  

og få solgt!

ÅBEN HVER DAG FRA 7.00 TIL 20.00

Nu uanset førpris
kr. 189,-

Ta’ 6 flasker
kr. 199,-

Hel Oksefilet
med fedtkant
3 1/2 - 4 kg. Gran Rosso

negroamaro primitivo IGT
Flaske med 75 cl. 
kr. 69,95

GOD ITALIENSK RØDVIN

GUDBJERG

Lej skyttehuset

musik og behageligt vejr. Regntøjet blev tradi-
tionen tro heller ikke i år brugt.
KL. 8.45 ankom optoget til Christiansminde, 
hvor der blev afsunget et vers af ”Der er ingen-
ting der maner”, medens Dannebrog gled til tops.
Optaget fortsatte til skyttehuset, hvor statsmi-
nisteren bød velkommen og balloterede de nye 
medlemmer. Alle nye medlemmer blev god-
kendt uden protester.
Herefter overdrog han ordet til skydeleder Lars 
Jakobsen,
Som uddelte Jørgen Folmer Hansen Pokalen for 
de 5 bedste serier ved forskydningen, hvorefter 
dagens skydning blev åbnet.

Svendborg borgelige Skyttelaug´s
Hus i Christiansminde:

Kontakt Poul Erik Andersen, for yderligere oplysninger, 
Mobil 27 83 30 70, pea@fyn-langeland.dk  

Vinder i år blev i Claus Pilgaard med 175 point.
Han fik dog kun værdigheden efter granskning 
og nøje vurdering, da han var a point med Jør-
gen Nielsen og Michael Mortensen som også 
havde 175 point.

Den komplette præmieliste foreligger hos sky-
delederen.
Skydningen fortsatte indtil kl. 11.00, hvor de 
fremmødte medlemmer med fane og trommer 
fra Peder Most Garden, marcherede til den tra-
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HAVNEPLADSEN 5 - 5700 SVENDBORG

FINANSIERING FORSIKRING SERVICE & REPARATION

Volkswagen Svendborg
Englandsvej 1 · 5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 15 05
www.vw-svendborg.dk

Og med Volkswargen Total kan den nemt blive din!
Alle fortjener den.

AdvokatFyn a/s 
Kullinggade 31C - 5700 Svendborg

62 21 00 00 - advokatfyn.dk

Tlf. 6262 3876

Fåborgvej 13 · 5762 Vester Skerninge · Telf. 71 99 52 44

Leverandør af morgenbrød i
Skyttehuset i hele 2020

Vores nye åbningstider: 
Mandag til fredag  kl. 6-17
Lørdag/søndag/helligdage kl. 6-15

DATOER I 2020-2021:
SÆT   ALLEREDE NU:✗

20/09-2020 Idrætsskydning (3. søndag i september) (Aflyst)

04/11-2020 Efterårsfest: (evt. 1. onsdag i november kl. 18:15)

02/12-2020 Juleskydning (1. onsdag i december kl. 18:15) (Muligvis aflyst)

03/03-2021 Generalforsamling (1. onsdag i marts kl. 18:15)

13/05-2021 1. forskydning (Kr. Himmelfartsdag)

16/05-2021 2. forskydning (Søndag efter Kr. Himmelfartsdag)

25/05-2021 Pinseskydning: 3. Pinsedag

23/06-2021 Sct. Hans aften

ditionelle frokost, hvor der i år deltog 110 personer.
Statsminister Claus Pilgaard bød velkommen, og i 
lighed med tidligere år blev Preben Mohr valgt til 
toastmaster.
De traditionelle taler af konge, prins og statsminister, 
borgmester og de hvide piger blev holdt i den ordi-
nære rækkefølge.

Talen for Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe II, blev i år holdt af funge-
rende politimester Arne Gram. 
Efter frokost fortsatte skydningen, 
og kl. 15.30 kunne den nye konge og 
prins udråbes fra skyttehusets trappe.
Konge blev Filialdirektør Ulrik Fe-
veile Nielsen på 43 point ved serie af 
Claus Pilgaard.
Prins blev Arkitekt Jørgen Peter Niel-
sen ved eget stikskud.
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Centrumpladsen 1 · 5700 Svendborg · +45 6221 1700
booking@hotel-svendborg.dk · www.hotel-svendborg.dk

Minigravemaskiner 1-5t
Læssemaskiner 
(Bobcat) 
Motortrillebør 
600-1600 kg
Dieseltromle
Betonhammer

Entreprenør-
maskiner

Entreprenør-
maskiner

JELLE-BO UDLEJNING SVENDBORG 
TLF. 6221 2790Rytterhaven 24 · 5700 Svendborg · Tfl. 62 21 27 90 · Fax 62 21 25 87

www.jelle-bo.dk

Gerritsgade 31
5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 41 41

Mail: post@borsenbar.dk

Skyttelaugstidende
Medlemsblad for Svendborg Borgerlige Skyttelaug rundsendes 4 gange
årligt til alle vore medlemmer og til vore annoncører.
Skyttelaugstidende finansieres ved velvillig annoncørstøtte og annoncering tegnes
ved redaktionen. Annoncørerne gør det muligt at udsende bladet GRATIS - husk det,
når du handler eller skal bruge tjenesteydelser.
Der er mulighed for følgende annoncer i Skyttelaugstidende:
30 x 60 mm til kr. 1.000,- pr. år
60 x 60 mm til kr. 2.000,- pr. år
30 x 120 mm til kr. 2.000,- pr. år
60 x 120 mm til kr. 4.000,- pr. år
90 x 120 mm til kr. 5.000,- pr. år halvside
180 x 120 mm til kr. 7.500,- pr. år helside

Alle priser er eksl. moms. Indhold kan ændres fra blad til blad.

Alle annoncer opkræves forud et kalenderår ad gangen, og løber indtil det opsiges  
til kassereren senest 3 måneder før udløb (30.9 året før)

Nye annoncører vil have mulighed for en ½ sides artikel om deres virksomhed.

Andre annoncører vil også have mulighed for en artikel mod betaling.

Redaktion: Stefan H. Andersen, mobil: 20 29 39 49, e-mail: stefan@jump-out.dk

Meld venligst adresseændring og opsigelser til:  
Christian Juhl Petersen, E-mail: cjp@interconnect.dk

Formand: Kim Galsgaard
Niels Hansens Vej 13
5700 Svendborg
Mobil 50 51 81 81
kim@galsgaard.dk

Kasserer: Christian Juhl Petersen
Niels Hansens Vej 17
5700 Svendborg
Mobil 23 20 06 00
cjp@interconnect.dk

Sekretær: Peter Diget
Heimdalsvej 10
5700 Svendborg
Mobil 22 60 67 50
pd@shgroup.dk

Festudvalg: Poul-Erik Andersen
Nyborgvej 94
5700 Svendborg
Mobil 27 83 30 70
pea@fyn-langeland.dk 

Skydebane: Bjarne Hansen
Wiggers Park 104  
5700 Svendborg
Mobil 50 51 81 85
bh@onehouse.dk

Bestyrelse/Billedarkivar/IT:
Lars Thomsen
Rolf Krakesvej 55, Thurø
5700 Svendborg
Mobil 20 11 88 08
lht@onehouse.dk

Skyttehuset: Ove Christiansen
Troldeskovvej 19, 5700 Svendborg
Privat 62 21 73 35
ovechristiansen@privat.dk

Redaktør/Restauratør:
Stefan H. Andersen
Fåborgvej 24, 5762 V. Skerninge
Mobil 20 29 39 49
stefan@jump-out.dk

Konge:
Christian S. Grønnemose-Wilhelm
Rolf Krakes Vej 47, Thurø
5700 Svendborg
Mobil 22 21 69 55
Caswcash@gmail.com  

Prins:
Ole Clausen
Strandgade 50 
5700 Svendborg
Mobil 22 72 08 01
ohclausen@yahoo.dk 

ADRESSELISTE
for bestyrelse og tilforordnede i
Svendborg Borgerlige Skyttelaug
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HARBOES

SYNL IGHEDS BUREAU

INTERACT IV

??????

STEFA N’s  G RA F ISKE  UNIV ERS

GRAFISKE  UNIVERS

HARBOES
GR AFISKE  BUREAU

HARBOES
GRAPHICS

HARBOES
G R A F I S K

HARBOGRAF

Frederiksgade 8 • Kvægtorvet • 5700 Svendborg 
Tel. 20 29 39 49 • www.harbograf.dk

- hjælper dig og din virksomhed 
med alt, der er med til at gøre 
dit firma mere synligt. Lige fra 
design af logo, brevlinje, brochurer, 
løsblade og annoncefremstilling. 
Vi har også stor erfaring med 
skiltning og bilreklame. 

Vi sørger for, at din virksomhed 
rent reklamemæssigt bliver dækket 
helt ind -naturligvis med respekt 
for det signal, som du vil sende til 
omverdenen.

Selv et visitkort kan være vigtigt. 
Det skal se ligeså professionelt ud 
som din virksomhed.

Bilreklame

Fræset logo til facaden

Havnetrappen
Ny trappe forbinder havn og handelsgader   .  .  .  .  .  .  .  .  side  4Freia i 120år

Danmarks ældste sejlførende stålskib   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   side  6-7Nye udstillingerMuseum for Lystsejlads på Frederiksø   .  .  .  .  .  .  .  .  .  side 16-17
2017
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