Taastrup Skytteforening
Generalforsamling 15. dec. 2018
1.

Valg af dirigent.
Michael M, blev valgt til dirigent
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt (brev, email og hjemmesiden) og beslutningsdygtig.

2.

Valg af referent
Finn A blev valgt til referent.

3.

Evt. valg af stemmetællere
Anne F og Bent J blev valgt til stemmetællere.

4.

Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse
Formanden fremlagde beretningen. Der var enkelte uddybende spørgsmål og kommentarer til
beretningen. Beretningen er vedhæftet neden for referatet.
Formandens beretning blev godkendt.

5.

Årsregnskab
Kassereren uddelte og gennemgik årsregnskabet. Foreningen har en sund økonomi. Der
forventes dog meget betydelige omkostninger til etablering af støj- og sikkerhedsvæg på
25/50m banerne.
Regnskabet blev godkendt.

6.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen orienterede om, at kontingentet for 2018/19 er uændret kr. 900 for voksne
alternativt kr. 500 plus 4 timers arbejde for foreningen. Unge under 15 år betaler kr. 250. Medlemmer der indmeldes efter 1. juli betaler ½ kontingent og yder ½ pligtarbejde.
INFO: Kontingentet gælder for 1. nov. til 31. okt. I januar går vi betalingerne i gennem. Vi
kontakter dem, der ikke har betalt med en sidste rykker. Hvis de ikke har betalt senest 2 uger
senere bliver de udmeldt af foreningen. Dem der har betalt får medlemskort udleveret fra
Snubbekorsvej i jan/feb.

7.

Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8.1. Formand Jacob S er på valg og blev genvalgt. Jacob er på valg igen i 2020.
8.2. Bestyrelsesmedlemmer Steen C, Bo S og Henning J er på valg i 2018. Steen ønsker ikke
genvalg. Bo og Henning blev genvalgt og er på valg igen i 2021.
8.3. Som nyt bestyrelsesmedlem til afløsning af Steen blev Søren H valgt. Søren er på valg i
2021. Formanden og generalforsamlingen takkede Steen for hans arbejde i bestyrelsen.

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
9.

Kasserer Bent P er på valg i 2019.
Bestyrelsessuppleant Thomas P er på valg i 2019.
Bestyrelsesmedlemmer Carl S, Henrik F og Christian D er på valg i 2019.
Bestyrelsesmedlemmer Søren H, Finn A og Valdemar L er på valg i 2020.

Valg af revisor og revisorsuppleant
9.1. Revisor Jørn B er på valg og blev genvalgt. Jørn er på valg igen i 2020.
9.2. Revisor suppleant John S er på valg og blev genvalgt. John er på valg igen i 2020.
9.3. Revisor Bent J er på valg i 2019.

10. Eventuelt
10.1.
Jacob orienterede om udviklingen i diverse skydediscipliner. Enighed om at støtte
den mere dynamiske udvikling Danmarks Skytteforening
10.2.
Det kniber med oprydning på 25m banen. Når du er færdig med at skyde skal du
plastre skiver og rydde op efter dig.
10.3.
Småopgaver
Vi sætter en opslagstavle op i entreen på Snubbekorssvej, hvor vi synliggør mindre
opgaver som medlemmerne kan påtage sig.
10.4.
Jacob orienterede om at Skov- og Naturstyrelsen evt. kan udsætte kvæg der kan
vedligeholde arealerne bag voldene.

