Selskabet De Danske Forsvarsbrødre i København
Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene
Tlf. efter kl. 17: 4656 2574.

4. maj 2014

Indkaldelse til generalforsamling i hovedselskabet 2014:
Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 19 (efter spisningen) på adressen
Fuglebækvej 2C, 1. sal, 2770 Kastrup.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)

Valg af dirigent.
Formandens og derefter underafdelingernes beretning.
Kassereren fremlægger revideret regnskab.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg:
a. Michael Jørgensen
b. Allan Pedersen
c. Susanne Poulsen
Valg af mindst 2 suppleanter til bestyrelsen. Følgende er på valg:
a. Torben Thillerup
b. Vakant
Valg af 2 revisorer. Følgende er på valg:
a. Viggo Jørgensen
b. Henning Kjær
Valg af 1 revisorsuppleant. Følgende er på valg:
a. Axel Andersson
Valg af 2 medlemmer til fondsbestyrelsen for ’De danske Forsvarsbrødres fond’:
a. Axel Andersson
b. Torben Thillerup

Selskabet inviterer igen i år deltagerne i generalforsamlingen til spisning kl. 18, på adressen Fuglebækvej
2 C, 1. sal, 2770 Kastrup (vores nye lokaler).
Bindende tilmelding pr. tlf. 4656 2574 (aften) eller via mail Poulsens@mail.dk eller mail@dfbkbh.dk
senest søndag d. 18.5.2014.

Indkaldelse til Skytternes generalforsamling – se bagsiden 

Side 2

Indkaldelse til generalforsamling i Skytterne 2014:
Onsdag d. 21. maj 2014 (efter hovedselskabets generalforsamling) på adressen
Fuglebækvej 2C, 1. sal, 2770 Kastrup.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

Valg af dirigent.
Formandens beretning
Kassereren fremlægger revideret regnskab.
Indkomne forslag *)
Fastlæggelse af kontingent
Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg:
a) Susanne Poulsen
b) Arne Seitzberg
Valg af revisorer. Følgende er på valg:
a) Viggo Jørgensen
b) Tina Ploug
Eventuelt (der kan ikke vedtages noget under dette pkt.)

*) Der er indkommet flg. forslag:
Skytteafd. nedlægges. Våbene afhændes. Formuen overføres til hovedselskabet.
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KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for
SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN
Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene
Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk
Kontoret i Gothersgade er fraflyttet evt. henv. til bestyrelsen
HUSK: adresseændring meddeles til kontoret eller bestyrelsen
Der er også mulighed for at modtage bladet via e-mail.

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vedlagt:

Formanden informerer
Kegleklubben informerer
Andespillet november 2013
Julefrokost januar 2014
Stiftelsesfest februar 2014
Indlæg
Runde fødselsdage i 2014
Jubilarer i 2014

Indkaldelse til generalforsamling i hovedselskabet og i skytterne.

Selskabet inviterer igen i år deltagerne i generalforsamlingen til spisning kl. 18, på adressen Fuglebækvej
2 C, 1. sal, 2770 Kastrup (vores nye lokaler).
Bindende tilmelding pr. tlf. 4656 2574 (aften) eller via mail Poulsens@mail.dk eller mail@dfbkbh.dk
senest søndag d. 18.5.2014
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Formanden informerer
Ja, så fandt vi endelig et sted at være, det bliver dog kun som kontor og værested. Hvilket betyder at kegle- og skydebaner bliver udenfor huset. Det ligger Fuglebækvej 2B, 1.sal, 2770 Kastrup og vi overtager lejemålet 15. maj.
Det åbner så også det spørgsmål, skal skytteafd. lægges ind under hovedselskabet eller sammen med kegleafd., en
afvikling af foreningsvåben og andre aktiver.
Jeg ser det som en start på en ny måde at drive selskabet på. Vi skal finde på nye ting at holde os aktive med for at
skabe det sammenhold der skal til for at drive en forening.
Veteranhjem København (Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg) ønsker nogle hjælpere at ringe til, hvis de får brug
for en ledsager, når en veteran f.eks. skal til advokat. Er du interesseret i at blive ringet op og spurgt om du kan den
pgl. dag, så har de en døgnbemandet telefon 66 11 00 66, hvor du kan henvende dig og få dit telefonnr. på listen
over hjælpere.
Vi har fået en henvendelse fra ’Danske Soldaterforeningers Landsråd’ hvorvidt vi har kendskab til danske veteraner fra krigens tid, der vil kunne deltage i højtideligheden af D-dagen ved diverse ceremonier i Normandiet til
sommer. Evt. interesserede bedes kontakte ’Danske Soldaterforeningers Landsråd’ direkte på
mailadressen: landsraad@soldater.dk

Mindeord:
Vi har måttet sige farvel til et af vores afholdte æresmedlemmer Sven Sörngård (30.1.2014). Sven var med fra start
af vores meget udbytterige samvær med P2, han var et rigtigt varmt menneske og en god ven, som vi i DFB vil savne meget i tiden fremover. Ære være Svens minde.

Kegleklubben informerer
Vi har afholdt generalforsamling d 26.2.2014 i lokalerne Løgstørgade 18, kld.
Bestyrelsen er som flg.:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant

Allan C. Jensen
Allan Pedersen
Frank Rønne
Knud Jensen
Michael Jørgensen
Susanne Frantzen
Torben Thillerup.

Vi mødet stadig i kælderen Løgstørgade 18 hver anden onsdag i ulige uger. Der er nogle som også kommer i lige
uge, så der er altid mulighed for at mødes med en eller flere af brødrene om onsdagen.
Vi er ved at få vores egne lokaler, så vi kan møde igen hver onsdag, dette glæder vi os meget til. Hvornår vi starter
op det nye sted kan vi ikke sige endnu, men jeg tror at vi starter op på fuld tryk onsdag d 6. august 2014.
Af arrangementer kan nævnes at br. Frank har skaffet bowlingbaner til onsdag d. 4. juni. Hurtig tilmelding er nødvendig til Frank på tlf. 21 71 66 23 eller mail: frank@bareos.dk. Vi håber der er mange der melder sig til.
Til sidst vil jeg ønske alle brødrene en rigtig god sommer.
PBV Allan C. Jensen
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Andespil
Vi afholdt andespil d. 3. november på Skottegårdsskolen. Vi var ca. 60 deltagere og alle havde en hyggelig
eftermiddag. Kaffe, sandwich og kager blev nydt. Fine præmier i både andespillet og lotterierne. Som sædvane var
der nogen, der var heldigere end andre. Men som man siger: Tab og vind med samme sind. – Og så har vi samtidig
støttet et godt formål. Vi kunne godt ønske flere var mødt op. Så vær med til andespillet til november. Tak til alle
som hjalp til med, at få dette arrangement op at stå.

Julefrokost
Julefrokost i Kegleklubben blev igen holdt 2. lørdag i januar hos Knud i Løgstørgade. Der deltog 16 brødre i denne
hyggelige fest. Maden var koldt bord med lune retter. Alt var lækkert og der var rigelig af det. Tusind tak til Birgit,
der igen stod for maden. Senere stod den på musik og dans. Festen sluttede ved 23. tiden. Tusind tak til
festudvalget.

Stiftelsesfest
Stiftelsesfest d. 1. Februar blev afholdt i Moltkes Palæ. Der var ca. 60 deltagere til denne fine fest i smukke
omgivelser. Maden var i topklasse. 3 retter med gode vine til. Salen var fyldt med brødre og påhæng i deres flotte
tøj. En rigtig god aften og fin måde at holde 135 års stiftelsefest på.

Indlæg fra Broder Arne.
Tanker ved et billardbord.
Man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt. Jeg har aldrig spillet billard, men keglerne har lært mig et helt
nyt sprogbrug.
I min tidligere tilværelse var en kegle en noget nedsættende betegnelse for en mindre velopdragen mandsperson,
ikke så slem som en slubbert, for ikke at sige en drønnert eller i militær jargon en marodør.
Nu har jeg erfaret, at en kegle er en hyggelig ven eller veninde, som man morer sig med. Men også andre ord har
fået ny betydning. En bande er ikke en flok utilpassede unge lømler fra en ghetto i Nordvestkvarteret, nej – en
bande er rammen omkring billard bordet. Dens opgaver er at forhindre, at ballerne falder på gulvet.
Pudsigt nok er der en rød og 2 blege baller. For mig har blege baller intet med billard at gøre. Jeg opfattede det som
et anatomisk begreb, lige noget for et solcenter. Så er der begrebet gode og skæve. Det er jo nærmest et socialt
udtryk, de gode samfundsborgere og de skæve eksistenser. Men her er det et spørgsmål om væltede kegler, og om
de er væltet af en rød eller bleg balle. En ting er gået op for mig ! Politikerne må ofte have spillet billard. Det gamle
mundheld, de ynder lyder:
Succes er godt, men andres fiasko er ikke at foragte. I billard og i politik kan man vinde, bare modparten laver
tilstrækkeligt mange skæve.
Arne Seitzberg
Kommandersergent hos skytterne

Runde fødselsdage i 2014
90 år:

Per L.O. Jensen, Kelleris Høj 5, 3060 Espergærde
Sven Hunderup-Jensen, Hjortekærsvej 158 A, 2800 Lyngby
Steen Allerup, Allerød Park 17, 3450 Allerød

80 år:

Jan-Erik Lykke, Konvalsvej 31, 2770 Kastrup
Poul Kildegaard Pedersen, Ryesgade 69, 2100 København Ø

75 år:

Elo Larsen
John Kurt Nielsen, Zaandam Allé 6, 2791 Dragør
Knud Thrane-Rasmussen, Blansmosevej 12, 4952 Stokkemarke
Ole Jacobsen, Vadum Allé 36, 2770 Kastrup
C.F.G. Hansen, Lyøvej 16, 2000 Frederiksberg

Fortsættes på næste side…
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Runde fødselsdage i 2014 .. fortsat
70 år:

Frank Corfitzen, Langgade 101 A, 4874 Gedser
Knud Erik Jensen, Løgstørgade 18, 2100 København Ø
Steen L. Welsien, Solvej 3, 3330 Gørløse
Mikael Dencker, Søvænget 49, 2770 Kastrup
Henning Kjær, Sæbjørnsvej 17, 2880 Bagsværd
Frank Skadhauge, Tranehusene 92, 2620 Albertslund
John Jacobsen, Stationsvej 51, 4760 Vordingborg

60 år:

Brian Ryberg Pedersen, Listedvej 42, 2770 Kastrup
Susanne Poulsen, Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene
Jan Wybrandt, Tømmerupvang 49, 2770 Kastrup
Allan C. Jensen, Bødkerporten 55, 2650 Hvidovre

50 år:

Lars E. Johansen, Televænget 8, 2770 Kastrup
Jan Køldal, Ved Skansen 3, 2300 København S.

Selskabet ønsker TILLYKKE med de runde fødselsdage og alt godt fremover.

Jubilarer i 2014
50 års jubilæum:
Vagn Mellerup
Poul Kildegaard Pedersen
40 års jubilæum:
Helge P. Gerber
Flemming Johansen
25 års jubilæum:
Rudy Mathiesen
Bent-Ole Petersen
Søren Smith Rasmussen
Selskabet ønsker tillykke med jubilæet og vil senere på året indkalde til jubilarmiddag, hvor ærestegn vil blive overrakt.
Følgende medlemmer har 10 års jubilæum og derfor ret til at købe og bære 10 års tegn, hvis der indbetales
kontingent:
Johnny Maxwell, John Kurt Nielsen, Arne Seitzberg, Birger Groesmeyer, Paul T. Groesmeyer, Bent E. Heller, Bjørn E. Hørner,
Peter B. Jørgensen, Erik W. Pedersen, Bent Tidemand, Erika Tidemand

Selskabets bestyrelse
Formand:
Gert Poulsen, Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2574
Ansvarshavende redaktør:
Tina Ploug, Tårnby Torv 30, 2.th, 2770 Kastrup
Tlf. 2367 3387

Øvrige bestyrelse:
Peter Callesen, Platanvej 26, 2. tv., 1810 Frederiksberg C.
Tlf. 3322 9216
Allan Jensen, Bødkerporten 55, 1., 2650 Hvidovre
Tlf. 26833776
Michael Jørgensen, Vejlands Allé 144, 2300 København S.
Tlf. 3258 4016
Allan Pedersen, Almegårds Allé 24, 1. th., 2770 Kastrup
Tlf. 2266 8490
Susanne Poulsen, Georg Hansens Ager 7, Hedehusene
Tlf. 4656 2574
Susanne Frantzen, Tinggårdsvænget 24B, 4000 Roskilde
Tlf. 2744 1164

