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Æresmedlemmer af Salonen 
Æresskydebrødre….. 
 
Til 40 års jubilæumsfesten på Badehotellet i februar 1947 bestemte den siddende bestyrel-
se at der skulle udnævnes to æresmedlemmer ”som tak for aldrig svigtende interesse og 
udført arbejde for foreningen”. De første to var murermester Carl Poulsen og købmand O. 
Sødring. Af uforklarlige årsager optræder sidstnævnte ikke på nogen officiel liste over 
æresmedlemmer i Hornbæk Salonskydeselskab, og medregnes ej heller, da man ved 50 
års jubilæet i 1957 udnævner æresmedlem ”nummer 2 og 3”. Faktisk var Carl Poulsen 
allerede udnævnt 15 år tidligere - men måske har daværende formand Carl Emil Ah-
rendt-Jensen bare synes, at Carl Poulsen igen skulle hyldes, sammen med et ny æresmed-
lem, eller referenten fik ikke den detalje med i referatet? 
 
Listen over æresmedlemmer ser derfor ud som følger:  
 

1.  Murermester og sognefoged Carl Poulsen (1932). 
1a. Købmand O. Sødring (1947)* 
2.  Tømrermester Emil Petersen (1957). 
3.  Malermester Holger Silldorff (1957). 
4.  Gartner Carl Rasmussen (1967). 
5.  Installatør Carl Emil Ahrendt-Jensen (1967). 
6.  Malermester Helge Svendsen (1982). 
7.  Malermester John Paulin (1992). 
8.  Læge Erling Paridon (2000). 
9.  Kaj Hvitved (2003)  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salonens to nulevende æresmedlemmer, som jo traditionen tro fører æresrosetter på de-
res kongeplatter, er Erling Paridon og Kaj Hvitved.  
 

* Ifølge referatet fra jubilæumsfe-
sten i 1947 blev der ved denne 
lejlighed udnævnt to æresmed-
lemmer af Hornbæk Salonskyde-
selskab, nemlig murermester Carl 
Poulsen og købmand O. Sødring. 
Af uforklarlige årsager optræder 
sidstnævnte ikke på nogen officiel 
liste over æresmedlemmer i 
Hornbæk Salonskydeselskab, og 
medregnes ej heller, da man ved 
50 års jubilæet i 1957 udnævner 
æresmedlem ”nummer 2 og 3”! 
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Erling Paridon får her overrakt sit æresbevis 

af formand Palle Svendsen på Sauntehus 
Slotshotel d. 26. feb. 2000. 

Erling P. var formand fra 1966 til 1975 – man-
ge af de traditioner, som vi i dag holder i 

hævd ved vore arrangementer, blev igangsat i 
hans formandsperiode.  

 
Kaj Hvitved fik overrakt sit æresbevis til 
Vinterfesten d. 22. feb. 2003, også på Saun-

tehus Slotshotel. Læg mærke til æres-
medaljen på venstre revers. 

Kaj Hvitved var Salonens kasserer fra 1965 
til 1992 – en post han passede med stor 
ærekærhed. Kaj H. har ligeledes sat sit 

præg på nutidens traditioner, gennem sit 
lange arbejde i bestyrelsen ( 1963- 1992). 

 


