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Kystartilleriforeningens adresser:
Københavns afdeling:
Formand: Servicechef Bent Nielsen
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
tlf. 3253 0975
Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen
Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde
tlf. 3250 9137. Giro 3 05 35 12
Skyttegruppen:
fg. Formand: Leo Starup
Kirkeskellet 22
tlf. 4342 8270
Kasserer: Jan Benny Hansen
Ryesgade 31 B, 1.th., 2200 København N
tlf. 4051 3184
Raketafdelingen:
Formand: Gas- og vandmester Jørgen F. Pedersen
Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C
tlf. 3535 0829
Kasserer: Assistent Bente Holm Pedersen
Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C
tlf. 3535 0829
Frederikssund og omegns afdeling:
Formand: Chefsergent Gert Juhl
Kabbelejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 4793 7554
Kasserer: Civiløkonom
Jørgen Ellehammer Rasmussen
Bovænget 13, 3200 Helsinge
tlf. 4879 5317
Syd-Østsjællands afdeling:
Formand: Pens. major Benny Horn
Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk
Kasserer: Mekaniker Knud E. Jensen
Kildemarksvej 31, 4700 Næstved
tlf. 5572 3832. Giro 7 06 8654
Lolland-Falster afdeling:
Formand: Maskinarbejder Ib F. Rasmussen
Kløvervænget 15, 4900 Nakskov
tlf. 5492 3472
Kasserer: Anker Nielsen
Lindevænget 50, 3.tv., 4800 Nykøbing F
tlf. 5482 7116
Fyns stifts afdeling:
Formand: Direktør Kurt Klein Taanquist
Udsigten 8, 5853 Ørbæk
tlf. 6533 1776, e-mail: kukta@mail.tele.dk
Kasserer: Tage Knudsen
Sybergsvej 37, 5220 Odense SØ
tlf. 6615 9964. Giro 8 27 04 73
Esbjerg og omegns afdeling:
Formand: Arne Christiansen
Bastrupvej 18, 6800 Varde
tlf. 7521 2620
Kasserer: Jens Peter Vestergaard
Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø
tlf. 7514 0409
Sydjysk afdeling:
Formand: Trykkerichef Viggo Petersen
Møllevej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro
tlf. 7466 5124, e-mail: viggop@post.tele.dk
Kasserer: Peder Wang Nielsen
Oktobervænget 79, 6000 Kolding
tlf. 7551 9118, e-mail: pwang@stofanet.dk
Giro 6 97 01 92

Forside:
Kronprinsparrets forlovelse
Foto: Steen Brogaard

Århus og omegns afdeling:
Formand: Konsulent Poul Røll Sørensen
Langenæs Allé 44, 5.th., 8000 Århus C
tlf. 8611 8006, mobil: 4019 0600
e-mail: roell@mail1.stofanet.dk
Kasserer: Regnskabschef Erhardt Sandager
Rosensgade 33 B, 1.tv., 8300 Odder
tlf. 8654 4062, e-mail: esandager@privat.dk
Randers og omegns afdeling:
Formand: Bogtrykker John Heide
Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8900 Randers
tlf. 8645 4118, e-mail: jokihei@wanadoo.dk
Kasserer: Revisor Kaj A. Højholdt
Svinget 29, Skovgårde, 8961 Allingåbro
tlf. 8631 6820
Jylland Midt-Vest afdeling:
Formand: Forvalter Jørgen Svenstrup
Stoholmvej 16, Nr. Søby, 7840 Højslev
tlf. 9753 5550
Kasserer: Revisor Ole Maagaard
Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg
tlf. 8664 6211
Nordjyllands afdeling:
Formand: Tømrermester Jens P. Mosskov
Forbindelsesvejen 111 B, 1.tv., 9400 Nørresundby
tlf. 9817 6647
Kasserer: Niels Jørn Simonsen
Poulstrupvej 127, st.th., Ferslev, 9230 Svenstrup J
tlf. 9838 3732. Giro 2 16 07 65
Thisted amts afdeling:
Formand og kasserer: Gunnar Roer Pedersen
Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted
tlf. 9793 5010. Giro 4 03 55 42
e-mail: gunnar_roer@mail.tele.dk
Hundred-Mandsforeningen
af Kystartillerister:
Formand: Direktør Aage Koch Petersen
Syvhøjvænge 40, 2625 Vallensbæk
tlf. 4362 2306
Kasserer: Servicechef Bent Nielsen
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
tlf. 3253 0975. Giro 5 00 31 72
Kystartilleriforeningens Tivoliklub:
Formand og Kasserer: Chefsergent Gert Juhl
Kabbelejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 4793 7554. Giro 9 5135 90
Kystartilleriforeningens PR-udvalg:
Formand: Pens. major Benny Horn
Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk
Mejeriingeniør Erik Nygaard
Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1..th.
1434 København K (Holmen)
tlf. 4814 1990, e-mail: beerny@get2net.dk
Trykkerichef Viggo Petersen
Møllevej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro
tlf. 7466 5124, e-mail: viggop@post.tele.dk

Bemærk evt. ændringer i adresselisten

Blad nr. 4/2004 udkommer

ultimo august
Stof til bladet skal være

Kronprinsparrets fællesmonogram

redaktøren ihænde

Design: HM Dronning Margrethe

senest 20. juli

Kystartilleribladet 3/04

35148 KAF bladet 2

26/05/04, 14:18:21

Lidt at tænke over i sommeren, der venter os alle
Når dette blad udkommer, er vi snart nået halvvejs i året
2004. Rigtig mange ting er igen i første halvdel af året
kommet på banen, hvor også enkelte hændelser eller beslutninger har haft indflydelse på Kystartilleriforeningens ‘dagligdag’.
Først skal naturligvis nævnes kronprins Frederiks bryllup med Mary Donaldson.
Fra Kystartilleriforeningen skal der lyde et stort tillykke med dagen til det unge brudepar, med ønsket om
alt vel for deres fremtid. Det vi indtil nu har set omkring det unge par, er glæde og hengivenhed for hinanden. Lad os glæde os med dem over deres lykke.
Så kommer vi også til at nævne den bortfaldne portostøtte til aviser og blade. Det betyder, som præsidenten
har omtalt i vort blad nr.2/2004, at der bliver en ekstraudgift pr. blad pr. medlem på kr. 22,50 årligt. Vi har nu
fået svar retur fra vore delegerede og den helt klare
udmelding er, at man fortsat ønsker bladet i sin nuværende form og med fem numre årligt. Samtidig blev der
fra afdelingernes delegerede tilkendegivet, at man – om
end nødtvungent – må acceptere en forhøjelse af kontingentet til Hovedforeningen på kr. 25,- pr. medlem fra
2005. Så skulle vi have lidt ro omkring driften af foreningen i længere tid fremover.
Forretningsudvalget har holdt et lille møde, hvor vi
bl.a. drøftede foreningens fremtid og de aktiviteter vi har
eller sætter i gang. Vi havde mulighed for at spørge til
tilmeldingen til Landsskyttestævnet, der i år bliver afviklet ved Nordjyllands afdeling. Der er fire afdelinger
som gæster nordjyderne til Landsskyttestævnet. Så fem

afdelinger kan kæmpe om præmier og pokaler. Dog må
vi erkende, at ikke alle afdelinger stiller med fuldtalligt
hold. Er vi mon ved at være lidt ”skydetrætte” ??????
Når vi den 19. juni i år mødes til jubilarstævne i Kastellet, er Kystartilleriforeningen i sit femoghalvfemsindstyvende år. Vi er en af landets ældste soldaterforeninger og denne ”fødselsdag” markerer vi ved at
lægge en krans for de faldne ved mindesmærket udenfor
Kastellet. Så drager vi videre til Middelgrundsfort, hvor
vi skal have fælles skafning og efterfølgende kammeratligt samvær. Det bliver helt sikkert en god fødselsdag
for den agtværdige forening.
MEN forretningsudvalget har nu bedt PR-udvalget om
at kigge fremad og tænke tanker i planlægning af foreningens 100års stiftelsesår. Derfor vil vi meget gerne have gode
ideer fra vore medlemmer om måden, hvorpå der skal
markeres et så stort jubilæum. Alle forslag er velkomne.
Måske kan de ikke alle realiseres, men vi vil lægge hovederne i blød for at bruge de bedste ideer.
Og så i øvrigt velkommen til jubilarstævnet lørdag den
19. juni . Vi glæder os til dagen.
HUSK at have tyvere, tiere og femmere til betaling på
Middelgrundsfort. Det letter betjeningen og fremmer hastigheden i serveringen.
Og så ønskes alle en rigtig god sommer!
Med KAF-hilsen og på gensyn
Benny Horn
vicepræsident

Ny bogtrykker
Den opmærksomme læser vil på side 2 konstatere, at vi på ny
har skiftet bogtrykker.
Vi har altid i Kystartilleriforeningen valgt den fremstilling af
bladet som er mest økonomisk, hvilket også fremgik af debatten
på det nyligt afholdte delegeretmøde (Nyborg, oktober 2003),
og som en følge af bortfaldet af portostøtten (ref. KAF-blad 2/
04), har vi følt os tvunget til at indhente tilbud hos 3 anerkendte
bogtrykkere.
Resultatet heraf nødvendiggør, at vi har valgt at lade bladet
trykke hos B. Thorgils a/s, som fra dette nr. (blad nr. 3/04) har
overtaget trykningen af Kystartilleribladet.
Forretningsudvalget vil hermed sige Aabenraa Bogtrykkeri tak
for et godt, venligt og velfungerende samarbejde gennem de godt
6 år, bogtrykkeriet har betjent os, hvilket vi har været meget
tilfredse med, men som nævnt, har vi pligt til at sørge for, at
bladfremstillingen foregår billigst muligt og selvfølgelig under
forudsætning af, at vi kan bevare den samme gode kvalitet som
hidtil, hvilket vi ikke er i tvivl om, at B. Thorgils a/s vil leve op
til.
Eigil M.S. Bruun
Redaktør

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen
10.05.2004

PRESSEMEDDELELSE
Danske Soldaterforeningers Landsraad, der repræsenterer 30 landsforeninger med godt 42.000 gamle soldater, overrakte i dag på Amalienborg bryllupsgaver til
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frøken Mary
Donaldson.
Landsrådets præsident, oberst Bjarne G. Bagge, kunne
på de mange gamle soldaters vegne overbringe parret de
hjerteligste lykønskninger, og obersten overrakte Kronprinsen et Georg Jensen/Bank sejlerarmbåndsur, designet af Morten Linde og Jesper Bank, og Mary Donaldson
et Georg Jensen ur i sølvlænke, designet af Edvard
Kindt-Larsen.
K.O. Bennekou
Informationssekretær
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Velkommen i KAF
Københavns afdeling:

Århus og omegns afdeling:

Indmeldt ved Bent Nielsen:
9127/423347/1959 Ingeniør
Jørgen Hammer Sørensen
Christiansmindevej 24, 2.tv.
2100 København Ø

Indmeldt ved Leon Jespersen:
9126/204744/1954 Arbejdsmand
Erik Nielsen
Thomas Nielsens Gade 6, st.
8000 Århus C

9129/10258/1978 Chefsupporter
Nis-Peter Juhl
Gammelbyvej 4, 4653 Karise

Randers og omegns afdeling:

Syd-Østsjælland afdeling:
Indmeldt ved Benny Horn:
9128/204871/1954 Fhv. Stationsleder
Arne Kastrup
Sct. Peders Kirkeplads 13, 1.th.
4700 Næstved

Indmeldt ved John Heide:
9130/396600/1958 El-ingeniør
Erik Frede Hansen
Fyrreparken 4, 8961 Allingåbro

Har DU også prøvet
at indmelde en
gammel kystartillerist?

Tivoliklubbens årsfest afholdes i år
onsdag den 25. august kl. 18:45
i restaurant Påfuglen i Tivoli.
Indbydelser udsendes pr. brev til
alle medlemmer i uge 30, men kryds
allerede nu i kalenderen, tid og sted,
så vi ikke skal savne dig i festdeltagernes glade kreds.
Eventuelle indstillinger om optagelse af nye medlemmer, bedes
med en kort begrundelse, snarest
fremsendt.
Med venlig hilsen
Gert Juhl

Fortmuseet får lyd i kulissen
Tidligere officerer fra Langelandsfort hjælper
museet med detaljer fra fortets virkelige liv
Af Bo Trolle, Fyns Amts Avis
Foto: Jørgen Outzen
VOGNSBJERG: I en tale til nationen i
oktober 1962, oplyste USA’s præsident
John F. Kennedy, at der nu var klare beviser for sovjetisk oprustning på Cuba. Han
gik ikke i detaljer, men dokumentationen
skyldtes ikke mindst observationer fra
Langelandsfort.
Kennedys tale indgår nu som en del af
den lydkulisse, Museum Langelandsfort
er ved at opbygge for at give de besøgende
en endnu mere autentisk oplevelse af, hvad
der foregik dag de metertykke betonmure
under jorden. Og talen suppleres med indslag fra Danmarks Radio’s legendariske
korrespondent i Washington, Christian
Winther.
En gruppe gamle officerer fra
Langelandsfort har i det sidste halve års
tid arbejdet med at lave en drejebog over
de kommandoer, der eksempelvis blev afgivet af vagthavende officer i artillericentralen i operationsbunkeren til mandskabet ude i kanonstillingerne.
4

Det praktiske arbejde er udført
af Frits Jørgensen og hans firma
’Hele Danmark’, der tidligere
har arbejdet med blandt at lave
autentiske lydkulisser til teaterforestillinger.
Godt stemningsbillede
Idéen er at skabe et stemningsbillede fra en tid ”hvor ballonen
var ved at gå op”, det udtryk forsvarets
folk brugte til at beskrive situationens alvor. Man hører mandskabets hverdagssnak i køjerummet, mens radioen kører i
baggrunden, indtil alarmen lyder, chefens
kommandoer og lydene i kanonstillingen.
En del af båndmaterialet stammer fra en
øvelse i forbindelse med genindkaldelse i
1991.
Hangarerne med henholdsvis MIG- og
Draken-jagere også blevet forsynet med
lyd. Når man træder ind i bygningen med
Draken-flyet, vil man høre, hvordan ja-

Otte tidligere ansatte på Langelandsfort
hjælper museet med de detaljer,
der sikrer stedets autencitet

gere varmer sine motorer op til start, men
af hensyn til besøgendes hørelse, bliver
lyden ikke så høj som i virkeligheden.
Der kom så småt lyd på Museum
Langelandsfort sidste år, men i år bliver
det endnu mere overbevisende.
Officersgruppen vil imidlertid fortsætte
sine månedlige møder for, på baggrund
af egne erfaringer, at tilføje yderligere
detaljer, så museet kan blive så virkelighedstro som muligt.
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KAF ønsker tillykke
JUNI
85 år:
8439/15603/1940 Laborant
Frede N. Jensen
Annebergvej 21
2700 Brønshøj
80 år:
8681/12014/1946 Malermester
Kaj Hansen
Godthåbsvej 12, 3.tv.
2000 Frederiksberg

7359/15916/1950 Projektleder
Jacob Bach
Jernbanegade 18 C, 2.
7100 Vejle

(25.juni)

(11.juni)

3480/12158/1946 Maskinsnedker
Viggo Hansen
Trillegårdsvej 11, 1.mf.
8210 Århus V
(12.juni)
75 år:
8670/1950 Værkfører Jørn Eliasen
Marius Nielsens Allé 15
4900 Nakskov
(22.juni)
70 år:
7962/205541/1954 Fiskehandler
Ejner Odgaard
Hassellunden 20
6705 Esbjerg Ø
65 år:
8968/382/1958 Fabriksarbejder
Kristen Peder L. Rasmussen
Majstoften 18 A, Guderup
6430 Nordborg
60 år:
7533/1961 Kontorpakmester
Vagn Tranekær
Vejlegårdsparken 12
2665 Vallensbæk

(4.juni)

70 år:
9014/422/1955 Fhv. maler Arne Bøwig
Ryesgade 18, 3. 0321
2200 København N
(16.juli)

65 år:
8801/397312/1958 Rørlægger
Henning Hansen
Nordskrænten 7, Jegum
6840 Oksbøl

(3.juli)

8221/1959 Børnepædagog Kai Poulsen
Østergade 46, Feldsted
6200 Aabenraa
(7.juli)
6143/397227/1958 Repræsentant
Elmer Nielsen
Stationsvej 2, Pjedsted
7000 Fredericia
6912/284528/1956 Mekaniker
Flemming Larsen
Sølvvænget 1, 4652 Hårlev

(8.juli)

(18.juli)

(21.juni)

(3.juni)

8956/550044/1962 Værkfører
Niels Jørgen Buch
Poppelvej 8, 4760 Vordingborg

(21.juli)

7772/437953/1959 Konsulent
Harry Sandholdt
Odinsvej 6, 6500 Vojens

(30.juli)

60 år:
8305/490985/1961 Driftskonsulent
Ivan Borregaard
Maglehøjvej 6, 3650 Ølstykke
(7.juli)

50 år:
8831/190754/1976 Maskinmester
Tom Wismann
Degnelodden 5, Valby
3200 Helsinge
(19.juli)

JULI

7225/15051/1949 Snedker
Tage Knudsen
Sybergsvej 37, 5220 Odense SØ

(31.juli)

7730/397320/1958 Tømrersvend
Leif Melby Andersen
Skovmarken 7, 3390 Hundested (21.juli)

50 år:
8850/290654/1978 Servicebetjent
John Lindstrøm
Nørgaardsvej 4 M, st.
2800 Lyngby
(29.juni)

75 år:
9079/333/1949 Gårdmand
Carl Erik Matthiesen
Mørkhøjvej 191, 2730 Herlev

AUGUST

(13.juli)

(26.juli)

8916/3974/1974 Marinespecialist
Anders Henriksen
Boestoftevej 22, Havnelev
4673 Rødvig Stevns
(24.juli)

80 år:
3199/119/1943 Orlogskaptajn
Werner Halkier
Lersøparken 7, st.th.
4220 Korsør

(23.aug.)

75 år:
4571/16141/1950 Montør
Theodor Jensen
Saturnvej 6, 8800 Viborg

(12.aug.)

8868/16688/1950 Salgskonsulent
Gynther Greisen
Årøsund Landevej 175
6100 Haderslev
(14.aug.)
3097/1949 Arbejdsmand
Niels K. Foldager
Kantorvænget 11, st. 0273
8240 Risskov

(16.aug)

3696/16266/1950 Mekaniker
Knud E. Jensen
Kildemarksvej 31
4700 Næstved

(31.aug.)

70 år:
9121/205121/1954 Ib Rasmussen
Irlandsvej 130, 1 F.
2770 Kastrup
(5.aug.)
9039/205158/1954 Håndskomager
Børge Andersen
Baldersvej 22, 2635 Ishøj
(7.aug.)
5193/244523/1955 Revisorassistent
Kay A. Højholdt
Svinget 29, Skovgårde
8961 Allingåbro
(31.aug.)

Video eller DVD
fra

jubilarstævnerne

Der er endnu få stykker af Video eller DVD fra jubilarstævnerne 2001
og 2002.
Nu skal man skynde sig, hvis man
vil nå at være med i købet af første
udgave for kun kr. 80,- inkl. forsendelse.
Bestilling fortsat til hovedkasserer
Børge Andersen
Enghavevej 10
8500 Grena
Tlf. 8632 4988
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Vinderliste fra Landsskyttestævne 2004
Herrer individuel:
1. Poul Erik Poulsen, Sydjysk afd. 191 point
2. Knud Erik Krogh, Nordjyll.afd. 190 3. Børge Holm, Sydjysk afdeling 190 -

Damer individuel:
1. Janne Rontiér, Raketafdeling
2. Freda Christiansen, S-Østsj.afd.
3. Anna Larsen, Sydjysk afdeling

192 point
186 183 -

Jørgen Kehling-pokalen for herrehold:
Sydjysk afdeling 1
918 point

KAF-pokalen for damehold:
Sydjysk afdeling

880 point

Holdet bestod af:
Poul Erik Poulsen
Børge Holm
Frode Hansen
Christian Hansen
Poul Larsen

Holdet bestod af:
Anna Larsen
Inger Hansen
Rosa Holm
Kamma Poulsen
Edith Bjerg

183 point
182 180 171 164 -

Damerækken:
1. Sydjysk afdeling
2. Raketafdelingen
3. Nordjyllands afd.

880 point
878 866 -

191 point
190 184 179 174 -

Holdresultaterne ser således ud:
Herrerækken:
1. Sydjysk afdeling 1
2. Nordjyllands afd. 1
3. Raketafdelingen
4. Syd-Østsjællands afd.
5. Sydjysk afdeling 2
6. Nordjyllands afd. 2

918 point
913 901 898 879 855 -

Resultatliste med alle individuelle resultater samt holdresultater,
er tilsendt samtlige deltagende afdelinger.

Landsskyttestævnet 2004
Lørdag den 24. april blev Kystartilleriforeningens Landsskyttestævne 2004 afviklet med Nordjyllands afdeling som
vært.
Skydningerne blev gennemført på Gl.
Lindholm skoles skydebaner i Nørresundby.
Klokken 10:30 blev skydningen åbnet
af afdelingens formand Jens Mosskov, og
fra starten var der god søgning til banerne,
hvor man kunne være 7 ad gangen.
Da skydningen var slut ved 16 tiden,
havde 53 skytter været igennem ‘skærsilden´, og man kunne nu slappe af og
nyde det gode sommervejr. De der skulle
overnatte på Flyvestation Aalborg, kunne
nu blive indkvarteret og omklædt til festmiddagen.
Klokken 18:00 kunne Jens Mosskov,
efter at fanen på værdig vis var ført ind af
Staun Bendtsen, byde velkommen til festmiddagen i Kulturhuset ved siden af skolen. Denne festmiddag vedrørte også afdelingens 85 års stiftelsesfest. En særlig
velkomst til aftenens gæster, præsident
Herluf Ruge og fru Tove. Desværre havde
vores ærespræsident Jørgen Kehling og
Nina måttet melde afbud på grund af Jørgens sygdom.
Under middagen fik præsidenten ordet
og indledte med at lykønske afdelingen
med de 85 år, og kunne overrække en gave
6

fra Hovedforeningen. Han oplæste herefter den skrivelse, som ærespræsident Jørgen Kehling havde tilsendt ham i forbindelse med sit afbud, og kunne sluttelig
overrække ærespræsidentens donation på
1000 kr. til afdelingen. Dette resulterede
selvfølgelig i, at forsamlingen fik sammensat en takkeskrivelse og håbet om god
bedring til Jørgen Kehling.
I anledning af afdelingens 85 års jubilæum havde Forretningsudvalget også
fundet anledning til at hædre nogle
afdelingsmedlemmer, som gennem årene
havde gjort et stort stykke arbejde for afdelingen. Præsidenten kaldte derfor 3
mand frem for at modtage Kystartilleriforeningens Hæderskors som følger:
Ib Kjærbo
Niels Aage Hejlesen
Bernt Jeppesen
Dette blev efterfulgt af stor klapsalve fra
forsamlingen.
Efter at have nydt den gode festmiddag,
hvorunder stemningen også havde være i
top lige fra starten, var vi nu nået til afsløring af dagens skyderesultater, som
præsidenten også klarede i fin stil.
Som det fremgår af vinderlisten ovenstående, må vi nok sige, at der var kamp
til stregen.
Under middagen blev der selvfølgelig
også sunget nogle sange samt

Kammeratskabssangen, og motiveret et
LEVE for Kystartilleriforeningen.
Nu var det også tid til en sving om, som
også blev flittigt udnyttet, så vi kunne
slutte på festlig vis kl. 1:00.
Tak for en dejlig dag og aften alle sammen!
Børge Andersen

TAK!
For et godt tilrettelagt og velafviklet
Landsskyttestævne den 24. april i
Nordjyllands afdeling, skal der fra
KAF’s Forretningsudvalg lyde en stor
tak til afdelingen og dens medlemmer
M/K, for det store arbejde der var lagt
i hele arrangementet. Det var lige fra
vi kom om formiddagen og til vi sluttede dansen klokken 01:00 om natten.
God musik og rigtig god mad lagde
fundamentet til en rigtig god stemning
og dertil et feststemt publikum, hvor
hver enkelte bidrog til en rigtig festlig afslutning på årets landsskyttestævne.
Endnu engang tak og en stor hilsen
til hver enkelt i Nordjyllands afdeling.
Herluf Ruge
præsident
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KYSTARTILLERIFORENINGENS RESULTATOPGØRELSE
for perioden 01.01. - 31.12. 2003

Indtægter:
Kontingenter
Middelgrundsfort

Status pr. 31.12.2003
84.555,00
14.455,00

Andre indtægter:
Salg af KAF-emblemer m.m.
Salg af slips og nåle
Jule- og nytårsindsamling
Orlogsgastens Fond
Udbytte Knudsens Fond

1.445,00
1.135,00
8.260,00
600,00
1.228,50

Renteindtægter:
Bank og Girokonto
Obligationer

190,94
4.325,61

12.668,50

4.516,55
116.195,05

Samlede indtægter
Udgifter:
Gaver til jul og nytår
Kontingent til DSL
Kranse, blomster og gaver
Udtag af KAF effekter
Driftsomk. (papir og porto)
Driftsomkostninger iøvrigt
EDB program, småinventar
Rejser, FU-møder og revision
Delegeretmøde
Landsskyttestævne
PR-udvalget
Depot og bankgebyr
Afskrivning på driftsmidler

2.000,00
2.177,50
1.822,00
3.480,00
5.703,26
5.446,00
2.549,00
7.568,50
14.594,00
1.775,50
8.148,38
356,56
1.825,00

57.445,70

Kystartilleribladet:
Trykning og forsendelse m.v.
Øvrige omkostninger

67.370,33
5.911,89

73.282,22

Udgifter i alt

130.727,92

Driftsunderskud
(Overført til kapitalkonto)

- 14.532,87

Balance pr. 31.12.2003

116.195,05

Aktiver:
Jyske Bank
BG Bank, PR & udstilling
Girokonto

190,09
648,91
870,25

Obligationsbeholdning:
Realkredit Danmark 2029 6%
Nom. værdi primo
50.936,65
Udtrækning og salg
- 50.936,65
Nom. værdi ultimo
Totalkredit 2025 4%
Købesum nominelt
Udtrækning
Nom. værdi ultimo
Kursværdi 93,00

0,00

55.000.00
- 796,08
54.203,92
50.409,65

Realkredit Danmark 2032 6%
Nom. værdi primo
30.770,56
- 8.252,64
Udtrækning
Nom. værdi ultimo
22.517,92
Kursværdi 102,64
23.112,39

73.522,04

Varebeholdning:
KAF-emblemer primo
Udtag
KAF slips primo
Udtag
Slipsenåle primo
Udtag
Hæderskors primo
Udtag
KAF videobånd, køb

1.155,00
- 441,00
4.938,00
- 907,00
1.716,00
- 29,00
6.661,00
- 2.103,00
4.500,00

15.490,00

Driftsmidler:
1 stk. PC, saldo primo
Afskrivning

1.500,00
- 250,00

1.250,00

1 stk. PC, saldo primo
Salgssum
Restafskrivning

2.075,00
- 500.00
- 1.575,00

0,00

Aktiver i alt
Revisorpåtegning
Vi har revideret og godkendt regnskabet for år 2003, samt
konstateret tilstedeværelsen af bilag og beholdninger.
Vi konstaterer et underskud på 14.532 kr., som primært
skyldes afvikling af delegeretmødet.
Revisionen udtaler sin påskønnelse for kassererens
flotte regnskab.
Kastrup, den 08. marts 2004
Bent Nielsen
Torben Henriksen
Hovedrevisorer

1.709,25

1.250,00
91.971,29

Kapitalkonto:
Saldo pr. 01.01.2003
Årets driftsunderskud
Årets kursregulering

107.292,18
- 14.532,87

Egenkapital pr. 31.12.2003

92.759,31
- 788,02
91.971,29

Børge Andersen
hovedkasserer
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Nyt fra afdelingerne
Københavns afdeling
Åbent Hus på Dragørfort
På Grundlovsdagen 5. juni er der
”Navy Day” på fortet fra kl. 13 - 17

Københavns afdeling fylder 95 år
Den 6. juli er det 95 år siden at Københavns afdeling blev oprettet,
og vi er i bestyrelsen blevet enige om, at dette skal fejres på Dragør fortet

lørdag den 10. juli
med en festmiddag og dans til levende musik til kl. ca. 23:30.

Damekegler
- afholdes i år på Dragørfortet
lørdag den 4. september kl. 14 - 21
Tilmelding kan ske til
Kurt Læsøe på tlf. 3254 1742 eller
Hans Christiansen på tlf. 3250 2310
Mød op og få en hyggelig eftermiddag.
Generalforsamlingen
Torsdag den 4. marts afholdt afdelingen
ordinær generalforsamling i 1. Regiments
lokaler, Laksegade 32. 30 medlemmer var
mødt op.
Formanden (FM) bød velkommen til
vore æresmedlemmer og medlemmer,
samt en særlig velkomst til medlemmer
som ikke har deltaget før i vor generalforsamling. FM overbragte hilsener fra
medlemmer, som desværre ikke kunne
deltage: Vor ærespræsident Jørgen
Kehling (pga. svimmelhed), Tage
Frandsen, Knud Harndahl og Torben
Bødtker fra Dragør Fortet.
Herefter førtes fanen ind.
Til dirigenthvervet foreslog bestyrelsen
Torben Henriksen, som blev valgt med
klapsalver.
Torben takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt iflg. vort blad, og gav herefter
FM ordet for beretning.
FM indledte sin beretning med at nævne
de kammerater som i året 2003 er afgået
ved døden:
13059/1935 Poul E. Torp
13749/1937 Preben Helmershøj
15555/1940 Jørgen D. Henriksen
08080/1941 Svend Hansen
16719/1942 E. Holm Christensen
08603/1949 C.J. Rasmussen
08938/1950 Erik Frandsen
17242/1951 E. Pedersen Uth
17598/1951 Børge Bülow
17722/1951 Jørgen Skårup
12952/1952 Vagn Poulsen
204766/1954 Peter N. Hansen
324407/1957 Ahlmann Chr. Gaardbo
393742/1958 Bøgild Petersen
438081/1959 PeterHelqvist
Lisbeth Vestergaard, 45 år
8

Festen starter kl. 14:00 med kaffe og nybagt kringle,
derefter kommer der lidt overraskelser inden middagen.
Festmiddag kl. 17:00:
Menu:
Forret:
Dampet laks garneret med rejer på sprød salt med urtedresing.
Hovedret: Kalvesteg med skysauce, persille kartofler,
stegte bønner med bacon og gulerødder
Dessert:
Hjemmelavet islagkage med frisk frugt og hindbær coli.
Herefter kaffe med en cognac eller likør.
Efter middagen er der dans med fri bar med øl og vand
Pris i alt kr. 250,- pr. person inkl. vine ad libitum
Bindende tilmelding senest den 1. juli til vor kasserer
Ole Bæk Nielsen
Assensvej 6
Himmelev
4000 Roskilde
Betaling på girokonto 305-3512.
Evt. spørgsmål kan besvares af formanden på tlf. 3253 0975
Bent Nielsen

Stående mindedes forsamlingen deres afdøde kammerater, og formanden udtalte:
Æret være deres minde.
Herefter forsatte FM:
Vi har i afdelingen afholdt 20 arrangementer i 2003, som fordeler sig på 14 klubaftener (inkl. generalforsamling) fugleskydning, damekegler, åbent-hus på
Dragørfortet, oktoberfest, andespil og
juleafslutning.
Vore klubaftener holder vi i Grøndals
Centret, hvor vi mødes den 3. tirsdag i
vinterhalvåret.
Til disse klubaftener er der mulighed for
tilmelde sig til fælles spisning til en pris
af kr. 50, og efter middagen kammeratligt samvær, hvor man hygger sig med
kortspil, kegler eller terningspil.
Billardaftenerne, som der også er 7 af i
samme måneder som nævnt ovenfor, bliver afholdt i Allégårdens billardlokale
(som vor sekretær er medlem af), og vi
har fået lov at benytte lokalet den anden

torsdag i ovenstående måneder i sæsonen
2003-2004 (på prøve).
Jørgen Kehlings Kammeratskabspokal,
som tildeles ved januar-mødet, gik til vor
NF Torben Henriksen.
Fugleskydningen bliver altid afholdt Kr.
Himmelfartsdag. I 2003 var 40 skytter
fremmødt til mønstringen på Dragørfortet.
Det var det første år med den nye ejer af
fortet, Torben Bødtker, som vi blev godt
modtaget af - og vejret var med os igen i
år.
Åbent-hus på Dragørfortet er altid på
Grundlovsdagen den 5. Juni mellem kl.
13 til 17. På denne dag viser vi film fra
før og nu.
Damekegler i år forgik på Dragørfortet,
og efter damerne havde spillet, spiste vi
vor bestilte - og indkøbte - smørrebrød i
flotillens stuer på fortet.
Juleafslutning afholdt vi her i 1.
Regiments pragtfulde lokaler i Laksegade,
hvor Max havde lavet en flot borddæk-

Kystartilleribladet 3/04

35148 KAF bladet 8

26/05/04, 14:18:34

Nyt fra afdelingerne
ning med julenisser og et flot pyntet juletræ, og hvor Herdis, i sit lille køkken,
havde fremtryllet den dejlige mad og hvad
der ellers hører til en god julefrokost.
Vort årlige andespil afholdtes i Kastellet; i 2003 var tilslutningen ikke så stor,
hvad købelysten til gengæld var, hvilket
glædede bestyrelsen meget, og vi takker
vore medlemmer for de mange pæne gaver, som de havde med til vort lotteri.
Vor fane har deltaget flere forskellige
steder: Til nytårsparade i Holmens kirke,
mindehøjtidelighed 5. maj ved Dragør
kirke, og ved ny mindesten som er opsat
ved Dragør havn den 15. november til
minde om de jøder og modstandsfolk, som
blev sejlet til Sverige i Krigsårene mellem 1940-1945.
Vi har været til delegeret møde i
Marinestuerne i Nyborg. Det var et godt
og sagligt møde.
De nye vedtægter skulle have været indsat i blad nr. 1/2004, men det viste sig, at
bogtrykkeren, ved en beklagelig fejl,
havde indsat vedtægterne fra 1999! De
rigtige vedtægter (udgave 2003) kommer
i blad 2/2004.
FM har så sent som i dag været ude til
møde med Torben Bødtker vedr. ophængning af vores billeder på Dragørfortet.
FM orienterede om Landsskyttestævnet
i Ålborg den 24. april 2004, hvor Nordjyllands afdeling samtidig afholder deres
85 år stiftelsesfest.
FM oplyste, at vores nuværende medlemstal var 275, og hermed sluttede FM
sin beretning, som blev godkendt med applaus.
Kassereren fremlagde det reviderede
regnskab, og det blev godkendt med lige
så mange klapsalver som formandens beretning.
Valg til bestyrelsen:
Kasserer:
Ole Bæk Nielsen
Best.medl.: Kurt Læsøe
- - :
John Kreutzfeldt
Best.suppl.: Franck Henriksen
- : Leif Petersen
Revisor:
Erik Grül
Rev.suppl.: Henning Aamodt
- : Bjarne Andersen
Fanebærer: Ole Bæk Nielsen
Faneb.stedfortr.: Kurt Læsøe
Kontingent:
Da regeringen har bortskaffet portostøtten
til foreningsblade, har Forretningsudvalget bedt om kontingentforhøjelse på kr.
25 til Hovedforeningen, hvilket en enig

bestyrelse har accepteret, uden at det medfører kontingentforhøjelse for afdelingens
medlemmer.
Under Eventuelt oplyste FM, at i år er
Københavns afdeling 95 år, og man har i
bestyrelsen arbejdet på en fest så tæt på
dagen som muligt. Vi har talt med Torben Bødtker om afholdelse af festen på
Dragør fortet den 10. juli.
Herefter takkede dirigenten for god ro
og orden, og vi kunne gå over til spisningen som vi hyggede os med.
Aftenen sluttede kl. 22:30 med Kammeratskabssangen og et LEVE for KAF.
P.b.v.
Bent Nielsen

100-mandsforeningen
Generalforsamlingen
Hundredemandsforeningens generalforsamling blev afholdt torsdag den 26. februar i 1. Reg. lokaler i Laksegade 32.
Formanden Aage Koch Petersen bød
velkommen, og bad om forslag til en dirigent.
Jan Benny Hansen blev enstemmigt
valgt. Takkede for valget og konstaterede,
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i vort blad.
Beretning:
Formanden (FM) indledte sin beretning
med at udtale mindeord over de 5 kammerater vi har mistet i 2003:
HAK nr.19 Jens Christian Jensen
- 22 Børge Bülow
- 32 Peer Christensen
- 34 Jørgen D. Henriksen
- 36 John Petersson
Med den stående forsamling udtalte FM:
Æret være deres minde.
Herefter bød formanden de nye medlemmer velkommen, og oplyste, at vi i år kun
er 90 medlemmer.
Ellers sker der ikke så meget i vor lille
forening, men da medlemstallet er meget
dalende, må vi prøve nogle nye veje. Det
vender vi tilbage til ved indkomne forslag.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Regnskab:
Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt.

Valg:
Kasserer: Bent Nielsen
Best.medl.: Jens Olsen
Best.suppl.: Henning Aamodt
Revisor:
Knud Harndahl
Rev.suppl.: Erik Grül
Alle genvalgt.
Indkomne forslag:
Forslag fra Bestyrelsen om ændring af
vore loves § 4 for optagelse af medlemmer fra andre værn, og sat aldersgrænsen
op til 55 år.
Adgang til at blive medlem har enhver,
der kan optages i Kystartilleriforeningen
eller andet værn. Aldersgrænsen ændres
fra 50 til 55 år. Det tilføjes, at man er først
optaget, når man har betalt årskontingent
kr. 40,00 og optagelsesindskud på
kr.40,00.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Kontorudgifter:
Blev bibeholdt på samme beløb.
Derefter gik snakken livligt på tværs af
bordet i en god stemning, indtil formanden sluttede generalforsamlingen af med
at takke dirigenten for det ærefulde hverv.
Derefter gik vi i gang med de gule ærter med godt tilbehør, og Herdis havde
også sørget for grisehaler. Efter den lækre
mad fik vi kaffe med småkager.
Ved 22-tiden sluttede vi og drog hjemover.
P.b.v.
Bent Nielsen

Skyttegruppens
Bakketur
tirsdag den 15. juni
Vi mødes på Valentino kl. 18.00
og spiser dejlig udsøgt mad
og får en øl eller to.
Derefter får vi en tår kaffe
et eller andet sted på ‘Bakken’.
Foretager derefter den sædvanlige
tur med spil, radiobiler, skydning
og tilsidst en kold godnat-øl
ikke at forglemme.
Alt dette for ialt kr. 150,- .
Bindende tilmelding kan ringes til
Jan på tlf. 4051 3184
senest onsdag d. 9. juni
Bakketurudvalget
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Nyt fra afdelingerne
Frederikssund afdeling
Generalforsamlingen
Afdelingens ordinære generalforsamling
fandt sted den 27. marts i Marinehuset i
Hundested. 16 kammerater + 10 damer
var mødt op og indtog marinestuen under
‘mannernes’ generalforsamling.
Formanden (GJ) bød velkommen, og
takkede for det flotte fremmøde.
Der blev udtalt mindeord for Jens Chr.
Jensen, Lynæs, årgang 1942 og medlem
siden 1951:
Den 9. juni lukkede Jens sine øjne, et stort
tab for afdelingen.
Jens har været en uvurderlig støtte og
meget engageret i KAF’s ve og vel.
Jens deltog i bestyrelsesarbejdet som
formand og bestyrelsesmedlem i mange
år, samt som fanebærer.
Talrige er de jubilarstævner, Jens har
deltaget i.
Vores afdeling har nydt godt af hans
kreative evner når ‘Troensemåtten’ skulle
fremstilles til vores auktioner.
Jens havde modtaget 50 års tegnet,
KAF’s hæderskors og udnævnt til æresmedlem af vor afdeling. Jens blev 83 år.
Endvidere blev der udtalt mindeord for
Peer Christensen, Frederikssund, årgang
1948 og medlem siden 1974:
Den 11. august mistede vi Peer, der før
sin lange sygdom var en trofast deltager
på vore generalforsamlinger.
Peer var stolt af sin gamle soldaterforening, og jeg fik altid en sludder med
ham, når vi havde sendt brev ud om forestående arrangementer, enten han kunne
deltage eller ej.
Peer var købmand og han havde altid
en lille én med til kaffen, når vi afholdt
generalforsamling.
Æret være vore afdøde
kammeraters minde.
Der blev afholdt 1 minuts stilhed.
Valg af dirigent: Helmer Petersen
GJ oplæste referat fra generalforsamling
år 2003
Formandens beretning:
1. januar 2003 deltog vor fane i Mindegudstjenesten i Lynæs kirke for savnede
og omkomne fiskere med efterfølgende
kransenedlæggelse ved Mindesmærket.
Efter kransenedlæggelsen var der, traditionen tro, Fanebærer-generalforsamling
10

for Fanebærerne, deres hjælpere samt kirkegængerne. En eftermiddag i alvor og efterfølgende godt humør.
Vores 85 års jubilæum lørdag den 5.
april 2003 i disse lokaler og efter vores
generalforsamling, samlede 36 deltagere
til en utrolig dejlig eftermiddag, med god
mad, og stemningen var helt i top. Jeg vil
ikke uddybe jubilæet nærmere, idet jeg i
blad nr. 3/2003 har givet et fyldestgørende
referat af dagen, men såfremt man ikke
kan huske, hvad der skete - eller ikke deltog, ligger vores protokol fremme, så man
kan læse hele hændelsesforløbet.
Hvert 4. år afholdes der Delegeretmøde.
Dette møde blev afholdt i Marineforeningens lokaler på Nyborg Havn den
5. oktober. GJ og kassereren deltog. GJ
blev valgt til dirigent.
Lørdag den 22. november mødte 25 deltagere til den traditionsrige efterårssammenkomst her i huset.
Menuen bestod som sædvanlig af oksekød i peberrod, dessert og kaffe, hertil
drikkevarer ad libitum.
Afdelingen havde den store glæde at
kunne overrække Henning Issov, Frederikssund, jubilæumstegnet for 50 års trofast medlemskab af Kystartilleriforeningen.
Efter middagen blev der afholdt auktion
over en stor købmandskurv. Kurven indbragte kr. 854,50, og sidste bud kom fra
Bodil Berg Jensen fra Ølstykke.
Eftermiddagen gik alt for hurtigt - der
er jo meget at snakke om, når gamle kystbasser mødes; det kan godt være, at nogle
af historierne har været fortalt før, men
de bliver ikke dårligere med årerne; det
kan godt være, at ‘noget’ er fri fantasi,
men det gør intet, bare det er godt fortalt.
Deltagerne gav udtryk for et godt arrangement med god mad og hygge. Prisen var - alt inklusive - pr. deltager kr.
110,- og der blev et lille overskud.

Regnskab:
Det reviderede regnskab blev forelagt, i
kassererens fravær (udenlandsrejse) af
vores revisor Helmer Petersen.
Regnskabet blev godkendt med akklamation, og det udviste aktiver for kr.
14.959.
Valg:
Efter valg til bestyrelsen ser denne således ud:
Formand: Gert Juhl
Kasserer: Jørgen E. Rasmussen
Best.medl.: Kurt Therkelsen
- : Peter Christiansen
- : Leif Melby Andersen
Revisor: Helmer Petersen
Rev.suppl.: Kaj Phillipsen
Fanebærer: Leif Melby Andersen
Fanebærer: Peter Christiansen
Kontingent:
Forblev uændret kr. 200 for år 2005,
selvom der, som varslet, kan komme en
forhøjelse af indbetalingen til hovedkassereren i f.m. Portostøttens bortfald.
Eventuelt:
Efterårssammenkomst
lørdag den 23. oktober 2004
Efter generalforsamlingen var der hyggeligt samvær med god mad, drikkevarer ad
libitum, kaffe og kage.
Der blev holdt auktion over en flot
købmandskurv. Det sidste bud blev afgivet af Jørgen Kristian Jørgensen, Hillerød. Kurven indbragte kr. 951,75.
Kammeratskabspokalen (med diplom),
blev af GJ overrakt til Jean Vædele, Holbæk, for hans store trofasthed overfor sin
gamle soldaterforening.
Igen en dejlig eftermiddag i Marinehusets hyggelige lokaler; nu skal vi bare
lige have fat i resten af afdelingens medlemmer. Vi har plads til flere, men de dukker måske op til vores efterårssammenkomst, thi de ved ikke hvad de går
glip af.
En sommerhilsen til alle
Gert Juhl

Vi mødes ved

jubilarstævnet
den 19. juni
i Kastellet og
på Middelgrundsfort

Tak!
Til deltagerne ved afdelingens generalforsamling og efterfølgende spisning:
Anny og jeg takker tusinde gange for
den smukke sammenplantning og lidt godt
til ganen i form af påskeæg med fyld.
Mange hilsner fra
Anny og Gert
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Syd-Østsjællands afdeling
Sommerarrangement på
Svansbjerg skydebane
Igen i år har vi planlagt sommerarrangement på Svansbjerg skydebane
søndag den 22. august.
Der tilsendes brev til alle medlemmer,
men afsæt allerede nu dagen og husk, at
det er for hele familien og det er ikke kun
skydning, der foregår; der er muligheder
for at konkurrere på andre sjove områder
både for børn og voksne.
Benny Horn
Generalforsamlingen
Afdelingens generalforsamling blev afviklet på Stensved kaserne den 9. marts.
Vi startede med et par stykker mad.
Inden generalforsamlingen mindedes
deltagerne kammerater, der i årets løb er
gået bort.
Derefter havde formanden mulighed for
at udlevere 50-års tegnet til Carl Johan
Christiansen samt at udlevere Kystartilleriforeningens Hæderskors til Anders Hansen, med begrundelsen i hans
store engagement i skydninger og andre
arrangementer; til Hans Verner Poulsen,
med begrundelsen i hans meget store engagement i bestyrelsesarbejdet og hjælp
med at afdelingen fortsat består, og til
Hans Jeppe Jepsen, med begrundelsen, at
han altid er trofast fremmøder og aldrig
bange for at give et nap med i arbejdet for
afdelingen og foreningen.

Fra v: Benny Horn, Hans Jeppe Jepsen,
Anders Hansen og Hans Verner Poulsen

Og efterfølgende afvikledes generalforsamlingen med myndig ledelse af dirigenten Geert A. Nielsen.
Beretningen indeholdt omtale af afdelingens arrangementer i årets løb samt tanker om afdelingens fremtid og arrange-

menter. Ligeledes blev den bortfaldne
portostøtte nævnt, med henblik på tanker
omkring vort kontingent.
Kassereren fremlagde det reviderede
regnskab, der godkendtes.
Der blev vedtaget en forhøjelse af kontingentet med kr. 25,- fra 2005 begrundet
i den ekstra udgift til bladet. Enkelte
mente, at det måske var en for lille forhøjelse, men det blev ved dette beløb.
Efter afsyngelse af Kammeratskabssangen kunne dirigenten slutte generalforsamlingen og takke for god ro og orden.

forhøjelse til Hovedafdelingen på kr. 25,, og afdelingens kontingent har været
holdt i ro i mange år. Forhøjelsen blev
vedtaget af de fremmødte deltagere.
Generalforsamlingen blev efterfulgt af
spisning og hyggeligt samvær med vore
damer.
Efter middagen fik Børge Jensen, der i
mange år var formand for Esbjerg afdeling, overrakt 60-års jubilæumstegn.
Endnu en gang tillykke Børge!
Under kaffen blev der afviklet amerikansk lotteri og holdt auktion.
P.b.v.
Arne Christiansen

Esbjerg og omegns afd.
Sydjysk afdeling
Generalforsamlingen
Esbjerg og omegns afdeling har været
samlet til den årlige generalforsamling
den 11. marts 2004.
Generalforsamlingen blev afviklet i løbet af en times tid, under kyndig ledelse
af den valgte dirigent, Ove Lindskov.
Der deltog 15 medlemmer i generalforsamlingen, deriblandt et nyt medlem i afdelingen, Søren Ib Nielsen fra Brørup. Vi
byder Ib velkommen i Esbjerg afdeling.
Efter formandens beretning og kassererens fremlæggelse af det reviderede
regnskab, gik vi over til punktet
Valg til bestyrelsen:
Ejnar Odgaard ønskede ikke genvalg som
bestyrelsesmedlem.
Søren Ib Nielsen blev foreslået og valgt
som nyt medlem af bestyrelsen.
Tak til Ejnar for mange års godt samarbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen i Esbjerg og omegns afdeling ser nu sådan ud.
Formand:
Arne Christiansen
Kasserer:
Jens Peter Vestergaard
Best.medl.: Jens Ole Spiel
- : Sv.Aa. Risbjerg Sørensen
- : Søren Ib Nielsen
Best.suppl.: Leif Larsen
- : Henning Hansen
Revisor:
Kaj H. Køhler
- - :
Hugo Andreas Hansen
Rev.suppl.: Frode H. Laursen
- : Tonny M. Nielsen
Fanebærer: Børge Jensen
Faneb.suppl.: Villy Nørgaard Andersen
Fastsættelse af kontingent:
Formanden foreslog en forhøjelse på kr.
50,- ; det blev begrundet med en varslet

Så til søs
Det er bestemt, at sommerudflugten i år
skal foregå til søs
lørdag d. 21. august kl. 10:00
Programmet ser således ud:
Vi mødes i Madsby Legepark i Fredericia,
hvor vi drikker vores medbragte formiddagskaffe – enten uden- eller indendørs alt efter vejret.
Kl. 13 skal vi være på Middelfart havn,
hvor vi går ombord på det gode skib MIRA
III, en udflugtsbåd der vil sejle os under
den gamle Lillebæltsbro, gennem
Fænøsund og rundt om Fænø. Det er en af
Danmarks smukkeste sejlture, hvor vi passerer Hindsgavl slot, Lillebælt Marina,
Lillebælt golfbane, og på Fænø’s vestside
sejler over Danmarks dybeste farvand (86
m dybde).
Under sejladsen kan vi spise vores medbragte madpakke. Viggo sælger øl/vand
og snaps til rigtige søpriser à kr. 10,- .
Sejladsen koster kr. 75, og varer ca. 2 1/
2 time.
Vi håber på, at rigtig mange vil tage
imod dette tilbud, da bestyrelsen har satset meget på denne udflugt.
Vi vil også gerne invitere KAF-medlemmer - gerne med ledsager - fra andre afdelinger til at deltage i udflugten.
Seneste tilmeldingsfrist er
søndag den 8. august - gerne før - til
Viggo
tlf. 7466 5124 og
Poul
tlf. 7457 1158 eller
Peter
tlf. 7551 9118
VM
(fortsættes næste side)
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Sydjysk afdeling (fortsat)

Generalforsamlingen
Afdelingens ordinære generalforsamling
den 13. marts på Haderslev kaserne, startede kl.10 med fælles kaffebord m. tilbehør.
Efter kaffebordet åbnedes generalforsamlingen med indføring af vores fane
under trompetfanfare af Svend Sejstrup,
og efter afgivelse af kanonskud (mini) vi er vel artillerister - kunne formanden
(FM) byde velkommen til 25 medlemmer
(pænt fremmøde). Minikanonen var venligst udlånt af Poul B. Andersen, Kolding.
Tak for dette festlige indslag, Poul.
1. Bent Nielsen blev valgt til dirigent.
2. Beretning: FM indledte med mindeord
over to af vores medlemmer, Christian
Nielsen og John Villy Karstensen.
I marts var FM til fællesmøde med andre soldaterforeninger i område Sønderjylland.
9. april stillede fanen til mindehøjtidelighed på Haderslev kaserne.
I maj besøgte afd. nordens største mejeri ARLA, 42 deltagere.
I juni deltagelse i jubilarstævnet, der
kunne godt være flere fra sydjysk afd.
I juli hjalp vi Fyns afdeling med, på
Ørbæk marked, at hverve medlemmer til
KAF.
I oktober havde vi vores traditionelle
‘basseaften’ på Haderslev kaserne, hvor
23 basser deltog, som vanlig en meget fin
aften med højt humør. - Delegeretmødet i
Nyborg var en meget positiv oplevelse.
7. november mødtes 45 oplagte basser
M/K til efterårsfest i parolesalen Haderslev kaserne. Det blev en meget god aften
i de fine historiske lokaler.
FM foreslog, at vi selv etablerede en
hjemmeside (nu redigeres af Københvns
afdeling).
FM udbad forslag til basseaften og hvor?
Takkede medlemmer og øvrige bestyrelse for positiv opbakning.
Beretning godkendt med akklamation.
3. Beretning fra formanden for skytteudvalget Herluf Ruge:
I 2003 har der igen været god aktivitet i
skytteafdelingen, men beklageligvis er
skytternes antal dalende. Alene på 6 år er
deltagerantallet dalet med 15 medlemmer
p.g.a. dødsfald eller sygdom, til i dag at
være på 26 medlemmer - 19 basser og 7
kvinder.
Vi deltog i et godt og velafviklet Landsskyttestævne i Syd-Østsjællands afdeling
- ikke mere om dette - det er nok det dår12

ligste resultat vore skytter er kommet hjem
med, 0 pokaler, men vi kommer igen! Der
er allerede tilmeldt 22 skytter til KAF
Landsskyttestævnet i Ålborg i år; vi vil
sætte rigtig god kulør og stemning - også
på festen bagefter.
18. dec. afviklede vi, traditionen tro,
vore juleskydning, hvor der julepyntes og
julehygges med friskbagt julebag, en festskydning og afsluttende med et par stykker velsmurt smørrebrød.
Festskydningen om pølser fra Pølsegården forløb således:
Damerækken:
Nr. 1. Rosa Holm 48 point (50 mulige)
- 2. Anna Larsen 38 - 3. Edith Bjerg 30 Herrerækken:
Nr. 1. Herluf Ruge 48 point
- 2. Poul Sørensen 48 - 3. Tage Krogh 48 Der måtte omskydning til for at finde
frem til placeringerne.
Der er ledige pladser - og også plads til
dig - hvis du skulle få lyst til at være med!
Sendte en varm tak til bestyrelsen for
sydjysk afd. for den økonomiske opbakning til skytterne til landsskyttestævnet.
Takkede medlemmerne for deres deltagelse i skydningen , og en stor tak til de
to øvrige i skydeudvalget, Poul Sørensen
og Frode Hansen.
Pkt. 4 Aflæggelse af revideret regnskab:
Det omdelte regnskab viste et mindre
underskud , men tilfredsstillende. Afdelingen består af 72 medlemmer. Regnskab
godkendt.
Pkt. 5 Indkomne forslag: Forslag fra Peder Wang om, at kontingentet stiger med
kr. 25 årlig. Begrundelsen er, at regeringen har afskaffet portostøtten til KAF-bladet, og at portoforhøjelsen vil blive os pålagt af Forretningsudvalget.
Denne forhøjelse blev af generalforsamlingen vedtaget, gældende fra 2005.
Pkt. 6 Valg:
Peter Wang, Svend Sejstrup og Vagn
Mogensen blev nyvalgt.
Bestyrelsen består nu af:
Formand:
Viggo Pedersen
Næstformand:
Henning Andersen
Kasserer:
Peter Wang
Sekretær:
Vagn Mogensen
Best.medl.:
Poul Sørensen
Best.suppl.:
Poul Larsen
Revisorer:
Frode Hansen og
Bent Rasmussen
Rev.suppl.:
Johannes Lind

Fanebærer:
Stedfortr.:

Laurits Bjerg
Svend Sejstrup og
Vagn Mogensen

Pkt. 7 Kontingent: Uændret i år. Næste
år en lille forhøjelse pga. portostigning af
KAF-bladet.
Pkt. 8 Fastsættelse af honorarer og diæter: Ingen ønsker herom.
Pkt. 9 Eventuelt: FM tildelte Frode Hansen og Johannes Lind 40-års tegn og udtrykte en tak for deres gode opbakning ved
afdelingens arrangementer.
Ernst Bossen foreslog sommerudflugt
med sejltur med M/S Helene fra Haderslev. Poul Sørensen foreslog sejltur med
M/S Mira fra Kolding og omkring Fænø.
Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene.
Herluf Ruge anbefalede kraftig at samarbejde med andre afdelinger om arrangementer og oplyste, at også ikke-skytter
kan deltage i festligheden efter landsskyttestævnet i Ålborg, lørdag den 24.
april mod indbetaling af kr. 140.
Laurits Bjerg forespurgte om bryllupsgave til det kgl. bryllup 15. maj og evt.
fanens tilstedeværelse. FM ville undersøge
sagen.
Dirigenten takkede for god ro og orden,
og generalforsamlingen blev skudt af.
Vi sluttede dagen med spisning af dansk
bøf med bløde løg, og afsyngning af KAF’s
kammeratskabssang. Vi kørte hver til sit
kl.14.
VM

Århus og omegns afdeling
Generalforsamlingen
56 % af medlemmerne mødte op til den
årlige generalforsamling, der må siges at
være en høj mødeprocent, bestyrelsen er
meget stolt over. Det er utroligt dejligt, at
medlemmerne bakker op om den årlige
generalforsamling. Tak for det!
Vi startede generalforsamlingen med at
mindes 3 af vore medlemmer, der i årets
løb var afgået ved døden, nemlig:
Ewald Søndergaard, Hornsyld
Niels Pedersen, Malling
Morten Sørensen, Åbyhøj
Afdelingen er jo villig til at stille med
vor smukke fane ved bisættelse / begravelse ved et afdød medlems bortgang – det
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kræver blot, at de efterladte lader besked
gå til en af bestyrelsen i så god tid, at man
kan møde op og repræsentere foreningen
med fanen.
Dette er IKKE sket ved vore 3 kammeraters bortgang!
Jeg har den glæde i dag at skulle byde
Erik Nielsen velkommen som medlem af
vor forening, og håber du vil føle dig velkommen i vort midte.
Jeg håbede også, at en 50 års jubilar
ville møde op for at modtage sit jubilæumstegn, - men medlemmet kunne ikke
afse ‘tid’ hertil !! Et jubilæumstegn eftersendes ikke, men man må personligt møde
op ved en festlig lejlighed, såsom en generalforsamling.
Jeg vil ikke trætte læserne ved at berette om aktiviteterne i det forgangne år,
- de blev udførligt omtalt i sidste nummer af dette blad.
Der er et arrangement den 10. september på Rindsholm Kro, arrangeret af
Dronningens Livregiment; ring til mig for
tilmelding. Der kommer en del arrangementer, der pga. deadline af bladet ikke
når at komme med !!
Vi glæder os til at modtage indbydelse
fra Sydjysk afdeling til sommerudflugten
den 1. august.
De har påtaget sig ansvaret herfor. Ligeledes har de arrangeret ‘bassetræf’ den
1. oktober på Haderslev kaserne, som vi
gerne deltager i.
Et medlem kom med en smart idé nemlig ‘Caps’ påtrykt vort logo. De bliver præsenteret på jubilarstævnet i juni andre afdelinger kan erhverve dem for kr.
100, der forudbetales ved vort træf.
Vort mangeårige fanebærer Bent
Andreasson ønskede at få en afløser, så
Flemming Skov påtog sig hvervet. Øvrige
valg var genvalg.
Der var en del diskussion om at henlægge vor generalforsamling til Marinestuen i Århus, men vi må nok se i øjnene,
at det overskud vi laver på generalforsamlingen, ved at holde det i privat regi, forsvinder, hvis det skal holdes et andet sted.
Vi glæder til at gense gode kammerater
til jubilarstævnet på Kastellet.
Forhøjelsen af vort kontingent - gældende fra i år, blev vedtaget; det er jo ikke
foreningens skyld med portoforhøjelsen.
Skal man se nøgternt på det, er det kun på årsbasis - hvad en pakke cigaretter koster!

Vi sluttede vor generalforsamling over
et par stykker godt smørrebrød samt en
hyggelig stemning.
Poul Røll Sørensen

Midt-Vest afdeling
Generalforsamlingen
Årets generalforsamling afholdtes lørdag
den 6. marts på Aktivitetscentret i Holstebro.
Formanden indledte med at mindes vor
kammerat Kaj Sørensen, Holstebro. Derefter blev jubilarerne mønstret og fik overrakt jubilæumstegn.
Theodor Jensen fik 50-års tegn og Anders Jørgensen 25-års tegn. Frank Lisby
Kjær fik Kehling-kruset for godt kammeratskab.
Formanden aflagde beretning for året,
der gik, bl.a. nævnte han jubilarstævnet i
København, sommerudflugten til Vestjylland og delegeret møde i Nyborg.
Ole Maagaard aflagde regnskab, som
blev godkendt, samt rapport for Skydeudvalget.
Bestyrelsen blev genvalgt, ligeså fanebærerne. Ny revisor blev Ole Jacobsen.
Kontingent forhøjes til 175 kr. Diæter
forhøjes 100%.
Efter generalforsamlingen blev der serveret et stort ta’ selv bord.
Damerne blev underholdt af Henny.
Alle bladets læsere ønskes en rigtig god
sommer.
P.b.v.
Jørgen Svenstrup

Randers og omegns afd.
Generalforsamlingen
Afdelingen har afholdt sin årlige ordinære
generalforsamling onsdag d.17. marts hos
kassereren, Kay A.Højholdt.
Her mødte 8 mand op, og sædvanen tro,
gik vi i gang med de gule ærter. Her skal
bemærkes, at Kay’s kone har tjek på det
med ærterne, god mad! Tak for det!
Efter skafningen gik vi så over til selve
generalforsamlingen.

1. Dirigent: Anders Jørgensen blev foreslået og valgt.
2. Formandens beretning:
Året 2003 har udvist et nogenlunde stabilt medlemstal. Vi har været forskånet
for dødsfald, men har måttet konstatere 2
udmeldelser af foreningen, således at vi
nu pr. 1. januar 2004 er 28 medlemmer.
Udmeldelserne skyldes formentlig tiltagende alder og dårlig økonomi.
Aktiviteter i årets løb:
Tirsdag den 18. marts 2003, afholdtes
afdelingens årlige generalforsamling hos
undertegnede. Fyldigt referat fra generalforsamlingen er bragt i Kystartilleribladet.
Lørdag 13. april afholdtes årets Landsskyttestævne 2003 på skydebanen på
Iselingskolen i Vordingborg. Fra Randers
afdeling deltog kun Børge Andersen med
frue.
Det er selvfølgelig sløjt, at vi ikke kan
stille med flere skytter, men rejsen og udgifterne i forbindelse med stævnet, er en
medvirkende årsag til frafaldet.
Sommerudflugten lørdag den 9. august
2003, stod Jylland Midt-Vest afdeling for.
Det var en udflugt med bus til hede, skov
og have - og efter sigende, havde det været en dejlig tur med mange gode oplevelser. Der havde vist kun været deltagelse
af nogle få stykker fra Randers.
I forbindelse med den 29. august, ”Da
Danmark sagde nej”, havde Dansk Samling Nord- og Midtjylland lavet forskellige arrangementer i Randers. Der var
højtidelighed ved mindestenen for Hvidstengruppen med efterfølgende foredrag
af Hans Otto Meyer og efterfølgende spisning.
På Rådhuspladsen afholdtes en større
mindehøjtidelighed med deltagelse af forskellige værn og soldaterforeninger som
havde medbragt deres faner; Aksel Madsen og jeg deltog også med vores fane - i
øsende regnvejr.
Der var taler af bl.a. byens borgmester,
den lokale hjemmeværnschef og mange
andre prominente talere. I øvrigt et godt
arrangement.
Søndag den 5. oktober 2003 deltog jeg
som delegeret, og Aksel G. Madsen som
observatør i Delegeretmødet 2003. Mødet
fandt sted i Marineforeningens lokaler på
havnen i Nyborg.
Det blev et godt inspirerende møde for
os begge, hvor vi i dialog med de øvrige
deltagere skulle diskutere struktur og god(fortsættes næste side)
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Randers og omegns afd (fortsat).

kende diverse rettelser til foreningens love
og vedtægter, samt havde drøftelser om
virkningerne af portostigninger på bladet
og deraf måske en kontingentforhøjelse.
Resultatet har alle kunnet læse i bladet,
og de redigerede love og vedtægter var
indhæftet.
(Har i januar 2004 på afdelingens vegne
accepteret en kontingentforhøjelse på kr.
25,- til Hovedforeningen, for at vi stadig
kan få 5 nr. af bladet om året.)
Onsdag den 12. november afholdt afdelingen sin årlige stiftelsesfest nr. 57
”hos Anne Marie” i Randers. Det blev en
rigtig god aften for de 23 deltagere; det er
længe siden vi har været så mange - det
nye valg af ugedag var godt for deltagelsen. Som sædvanlig havde vi en sjov og
hyggelig aften med spisning, gavespil og
hyggesnak.
Torsdag den 4. december deltog Kay
Højholdt og undertegnede i De samvirkende Soldaterforeningers ordinære repræsentantskabsmøde. Mødet var nu flyttet til ”hos Anne Marie” i Randers, i kraft
af, at Bryggeriet Thor i er lukket. Mødet
fulgte dagsordenen og der var kun ganske få udskiftninger i bestyrelsen. Men
skipperlabskovsen var aldeles fortrinlig.
I forbindelse med jul og nytår modtog
afdelingen hilsener fra foreningens præsident Herluf Ruge, bladets redaktør Eigil Bruun, landssekretær Erik Nygaard,
og vicepræsident Benny Horn og Viggo
Petersen, PR-udvalget, samt en hilsen fra
Børge Andersen og Anna Mary.
I årets løb har jeg modtaget en del materiale og diverse indbydelser fra Garderforeningen i Randers, Hjemmeværnet og
De samvirkende Soldaterforeninger. - Indbydelser om arrangementer, vi kunne deltage i, men hvor jeg skønnede, at emnet
kun havde en periferisk interesse for vore
medlemmer, og derfor sparede portoen til
videredistribution.
For at komme aviserne i forkøbet, kan
jeg da lige nævne her mod slutningen, at
jeg er indstillet og godkendt til, på Skive
kaserne den 22. maj, at modtage ”Niels
Ebbesens Erindringstegn”. Jeg er blevet
indstillet af formanden for Århus afdeling
Poul Røll Sørensen.
Der har i årets løb været en 25-års
medlemsjubilar, en 65-års, tre 55-års og
to 50-års årgangsjubilarer; 7 medlemmer
har fejret runde fødselsdage, hvor afdelingen har sendt hilsener.
Beretningen blev godkendt.
14

3. Revideret regnskab: Godkendt.
4. Indkomne forslag: Ingen.
5. Valg: Ib Meineche blev nyvalgt, øvrige blev genvalgt.
Bestyrelsen efter valget:
Formand: John Heide
Best.medl.: Eigil Froberg og
Verner Christensen
Best.suppl.:Anders Jørgensen
Revisorer: Børge Andersen og
Aage Heide
Rev.suppl.: Egon Stick
Delegeret: John Heide
Fanebærer: Ib Meineche
Stedfortr.: Eigil Froberg
6. Kontingent: Der foreslåes en forhøjelse på kr.25 årligt på grund af at vores
portostøtte er bortfaldet. Dette blev vedtaget.
7. Eventuelt: Man talte om en tur til
Hvidsten Kro, hvor der afholdes orientering om afskaffelse af hjemmeværnet. Ingen interesse.
Skyttestævnet springer vi over, da vi
ikke kan stille hold. Dog vil Børge Andersen med frue deltage som sædvanlig.
På dette tidspunkt var kaffen kommet
på bordet, og nu takkede Anders (vores
dirigent) for god ro og orden, og generalforsamlingen var til ende.
P.b.v.
Aksel Madsen

Per Knudsen blev valgt til dirigent,
hvorefter det var formandens tur til beretning:
Ved generalforsamlingen 2003, deltog
der 27 personer. Formanden ønskede ikke
genvalg, men måtte alligevel tage 2 år
mere.
Det blev aftalt, at den øvrige bestyrelse
skulde dele om noget af formandens arbejde, og det er lykkedes til fulde, og ikke
mindst Knud Erik, der måtte overtage
nøglerne til - og være første mand på skydebanen. Det vil jeg sige ham mange tak
for!

Niels Jørn Simonsen modtager
Kammeratskabskruset

Nordjyllands afdeling
Sommerudflugt
Vi har planer om en lille sommerudflugt.
Vi regner med at fylde vores biler og
starte i Sønderholm og ende i Sebbersund,
hvor vi afslutter med en varm ret.
Det endelige tidspunktet har vi endnu
ikke, men satser på august måned.
Hvis der er interesse, så ring (tlf. 9817
6647) og få tilsendt nærmere om turen.
Med hilsen
Jens Mosskov
Generalforsamlingen
Vores generalforsamling den 26. marts var
en dejlig aften, og bestyrelsen glædede sig
over det store fremmøde. Der deltog 14
piger og 24 mænd. Pigerne spillede banko,
medens mændene holdt generalforsamling.

Jeg vil prøve en lille beretning:
Den 23. maj havde vi inviteret til udflugt. Første stop blev Voergaard Slot; det
eneste vi havde glemt at tage hensyn til,
var vejret! Der kom nogle store regnbyger, og som følge deraf, var der stor frafald, så vi måtte have et par tyske turister
med for at kunne betale for en kustode til
rundvisningen og det lykkes - og det blev
Alice Krogh, en stor tak til Alice! Der blev
fortalt om alt, - tænk at gå rundt mellem
gammelt antik i 2 timer. Alle fik svar,
- tænk at kunne huske alt det; har I ikke
set det, skulle I lægge en tur denne vej.
Herefter kørte vi efter Knud Erik gennem skov og krat og gamle byer til en jagthytte, som Knud Erik er medejer af. Stedet hed Rasmus Mose, og her spiste vi
vores medbragte mad og nød den dejlig
natur, men Nattergalen hørte vi ikke. En
dejlig dag, og en stor tak til Knud Erik og
Alice.
Ved jubilarstævnet lørdag den 14. juni,
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Nyt fra afdelingerne
var vi 10 personer med fra vores afdeling.
Manneaften er blevet en tradition med
flere og flere hver gang. Julefrokost udeblev, men vi håber på stor deltagelse ved
Stiftelsesfesten den 24. marts.
Kassererens regnskab blev godkendt
trods røde tal.
Valg
Jørgen Brandborg ønskede ikke genvalg.
Begge fanebærer ønskede ikke valg.
Bestyrelsen ser således ud efter valg:
Formand:
Jens Mosskov
Næstformand:
Egon Andreasen
Kasserer:
Niels Jørn Simonsen
Best.medl.:
Mogens Jensen
- :
Rudolf Jeppesen
Best.supl.:
Ivar Nielsen
Revisorer: Ib Kjærbo og Per Knudsen
Rev.suppl.:
Jens A. Jensen
Fanebærere:
Staun Bendtsen og
Rudolf Jeppesen.
En stor tak til Jørgen Brandborg, Bernt
Jeppesen og Jørgen Kristiansen for deres
store arbejde de har gjort i foreningen. Der
skal også lyde en stor tak til de nye i bestyrelsen: Egon, Staun og Rudolf.
Kontingentet hæves med 25 kr. til 175
kr. om året.
Så var der tid til Smørrebrødet og kaffen.

Henry L. Nielsen modtager sit 50-års tegn

Skytternes generalforsamling
Der har været 20 skydninger og brugt
ca. 6000 skud. Det har været sløjt med
deltagelse efter julen.
Kassererens beklagelse lød på, at han
ikke kan lide røde tal.
Alle valg var genvalg.
Kontingentet hæves fra 25 kr. til 50 kr.
om året.
En stor tak til dirigenten.

Inden vi sluttede, havde jeg den glæde at
hædre 12131/1951 Henry L. Nielsen,
Møllestenen 10, Hals, med 50-års tegnet.
Henry har tidligere boet Toftevej, Nørresundby. Et stort tillykke!
Vi har endnu en som skal hædres med
vores kammeratskabskrus, som er skænket af ærespræsident Jørgen Kehling ved
vores afdelings 70 års jubilæum i 1989.
Kruset skal overleveres til et medlem, som
bestyrelsen skønner, har levet op til foreningens motto: Godt Kammeratskab.
Altid hjælpsom og trofast medlem siden 1991: Niels Jørn Simonsen. Et stort
tillykke!
Hermed sluttede aftenen med tak til alle
deltagere.
På bestyrelsens vegne
Jens Mosskov

Thisted Amts afdeling
Generalforsamlingen
Afdelingen afholdt ordinær generalforsamling mandag den 29. marts.
Mødet blev afholdt hos Gunnar Pedersen i Hørdum pga. for lidt tilslutning til
spisning på Østvildsund Gl. Færgekro.
Formanden bød velkommen hvorefter
vi gik over til
Dagsorden.:
1. Dirigent: Gunnar Pedersen, som oplyste, at indkaldelse var rettidig ifølge loven.
2. Årsberetning: Formanden beklagede
at der ikke havde været den store aktivitet
i afdelingen, men vi har været repræsenteret ved de faste arrangementer der bliver afholdt her på egnen, dog ikke Valdemarsdag, som var samme dato som
jubilarstævnet.
Der var nogle af vore medlemmer, som
havde været på Bangsbofortet på deres 50
års indkaldelsesdato - en meget god idé,
som andre nok også skulle prøve. (de fleste har alderen).

Kystartilleriforeningen
ønsker alle kammerater
en rigtig

God Sommer

Han opfordrede også til at deltage i de
arrangementer, som de øvrige afdelinger
indbyder til.
Ved jubilarstævnet var vi repræsenteret
med fanen og 3 mand, en rigtig fin tur
som Knud Nielsen, Viborg havde arrangeret. Han opfordrede til at deltage ved
jubilarstævnet den 19. juni på Kastellet,
og hvor skafningen vil foregå på Middelgrundsfortet.
Der vil som sidste år blive arrangeret
fælles kørsel.
På sidste års generalforsamling blev formanden opfordret til at undersøge muligheden for sammenlægning med Jylland
Midt-Vest afdeling, som ligger nærmest,
og kunne oplyse, at det er der ikke noget i
vejen for, og at det er noget afdelingerne
selv kan foretage hvis det skulle blive
aktuelt.
3. Regnskab: Der var et overskud på kr.
203,44 , som generalforsamlingen godkendte uden kommentar.
4. Indkomne forslag: Ingen.
5. Valg:
Kasserer: Gunnar Pedersen
Best.medl: Bent Nielsen
- : Jens Chr. Vejle
Best.suppl.: Niels Chr. Pedersen
Revisorer: Bent Nielsen
- : Tage Grøndahl
Rev.suppl.: Harry Damsgaard
Fanebærer: Gunnar Pedersen
Stedfortr.: Bent Nielsen
6. Afdelingskontingent: På grund af
portostøttens bortfald, blev kontingentet
hævet med kr. 25 til kr. 175 for året 2005.
7. Honorarer og diæter (ingen ændring)
8. Eventuelt: Mange ting blev drøftet;
vi vil måske prøve med et besøg på Hanstholm museum, hvorved vi eventuelt kan
hverve nye medlemmer.
Efter generalforsamlingen var slut, blev
der trukket lod om 1 fl. rødvin for fremmøde til generalforsamling. Bent Nielsen,
Agger blev den heldige vinder. Der var
også 1 fl. rødvin for rettidig betaling af
kontingent, som blev vundet af Jan Olsen, Vestervig.
Formanden takkede for fremmøde til generalforsamlingen.
Efter mødet, vistes på video den nye udgave fra KAF’s jubilarstævne, medens vi
drak kaffe
Det var en hyggelig aften sammen med
soldaterkammerater og deres koner.
G.R.P.
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Afsender:
Kystartilleriforeningen
Enghavevej 10
8500 Grenå

Magasinpost B

Koncerter og
Særlige Arrangementer i
Kastellet år 2004
Kastelskoncerterne er primært en række militære koncerter, som
afholdes på Kirkepladsen i den gamle Fæstning, Kastellet.
Kastelskoncerterne gennemføres i 2004 på toogtyvende år i
moderne tid, og der medvirker en række danske og udenlandske
musikkorps. Også i år indgår Store Tappenstreg i koncertprogrammet.
Kastellets Kirkeplads og Prinsessens Bastion har, langt tilbage i tiden, dannet rammen om militære koncerter. Fra foråret
1866 at regne, spillede Regimentsmusikken her hver søndag eftermiddag. Disse koncerter virkede i mange år som et stort trækplaster på såvel ældre som yngre københavnere. I fint vejr var
Fæstningen fyldt med søndagsklædte og glade mennesker, der
familievis promenerede i hovedgaden og på de to gader langs
Kirkepladsens langsider, mens de nød de inciterende marcher
og smægtende valsemelodier.
I 1850’erne spilledes Kastelskoncerterne i Prinsessens Bastion - engang også betegnet Flagbastionen, da Fæstningens dannebrogsflag vajede her fra en meget høj flagstang.
Søndagsmusikken i Kastellet fortsatte langt ind i forrige århundrede. I begyndelsen af trediverne overtog det frivillige

Kongens Livjæger Korps’s musikkorps koncertopgaven, indtil
dette og øvrige frivillige korps blev nedlagt ved lov i 1937.
Herefter ophørte Fæstningens gode musikalske traditioner,
indtil Kommandantskabet i Kastellet i 1983 fandt tiden inde til,
igen at kombinere Kastellets fæstnings- og kulturhistoriske miljø
med den kulturarv, som militærmusikken udgør.
I 2004 gennemføres Kastelskoncerterne primært på onsdage i
tidsrummet 19:00 - 20:00.
Den nu 340 år gamle Fæstnings Kirkeplads - en af Hovedstadens smukkeste barokpladser - omgivet af de karakteristiske røde
stokke og magasiner og af den gule Kommandantgård og
Kastelskirken - danner en herlig ramme om god militær musikudøvelse.
Dette er Kastelkoncerternes stampublikum bekendt med, og
det påskønnes også af mange andre af Hovedstadens borgere og
af den mængde af turister, som lægger turen over Kastellets broer
- ind bag de indbydende, grønne volde.
Den 28. oktober dette år, fylder den gamle fæstning 340 år.
Det markeres søndag den 31. oktober, med et Åbent-Hus arrangement, som bliver en sand festdag med mange koncerttilbud,
udstillinger, Dansk Løsen m.m.
Velkommen i Kastellet
J. Kold
Kommandant

Program:
Torsdag 06. maj:
1800 - 2200 Store Bededagsarrangement:
1845 - 1945 Forårskoncert
m/ Studenter-Sangforeningen
1900 - 2000 Koncert v/ musikkorps Køge Bugt
2000 - 2100 Koncert
v/ 8. Regiments Musikkorps
Onsdag 02. juni 1900 - 2000
Kastelskoncert (01) v/ 8. Regiments Musikkorps
Onsdag 09. juni 1900 - 2000
Kastelskoncert (02) v/ Tjenestestedskorpsets Musikkorps
Onsdag 16. juni 1900 - 2000
Kastelskoncert (03) v/ Prinsens Musikkorps

Onsdag 18. august 1900 - 2000
Kastelskoncert (07) v/ HJV Musikkorps, København
Lørdag 21. august

Kongelig Ballet

Søndag 22. august

Wolkathon 2004

Onsdag 25. august 1900 - 2000
Kastelskoncert (08) v/ HJV Musikkorps, Nordsjælland
Onsdag 08. sept. 1900 - 2000
St. Tappenstreg (09) v/ Prinsens Livregiments Musikkorps,
Hjemmeværnets Tambourkorps, København,
Vagtdetachement fra Gardehusarregimentet

Onsdag 30. juni 1900 - 2000
Kastelskoncert (04) v/ Slesvigske Musikkorps

Søndag 31. oktober 1200 - 1715
Åbent-Hus Arrangement med udstillinger, koncerter,
Dansk Løsen m.m.
Cafeteriet serverer Kastelsgryde til kr. 40,-

Onsdag 07. juli 1900 - 2000
Kastelskoncert (05) US Air Force in Europe Band

Søndag 28. november
Kastelskirkens 300 års jubilæum

Onsdag 04. august 1900 - 2000
Kastelskoncert (06) v/ Den Kongelige Livgardes Musikkorps
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