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Generalforsamling 15. dec .ilOIC
Dagsorden:

L. Valg af dirigent.
Michael M, blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt pr. brev, email, opslag på

skydebanerne og på hjemmesiden og derfor er lovlig og beslutningsdygtig.

2. Valg af referent
Michael P blev valgt til referent.

3. Valg af stemmetæ!lere
Bent J og Anne F blev valgt til stemmetællere.
Der var 37 fremmØdte og stemmeberettigede (alle havde betalt kontingent).

4. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse

Dirigenten gav ordet til formanden Jacob, som gennemgik årsberetningen 2018/L9.
a. Der planlægges en mur mellem 25 m og 50 m banen. Der er nogle udfordringer, og

Finn forventer afklaring næste år.

b. God aktivitet: 50.000 skud afgivet.

c. Politiet meget aktivt. En jagtklub mindre (nedlagt).

d. Brug for at fjerne bevoksning igen i 2O2O (buskrydning osv.)

e. Kontakter på vendeanlæg på 25 m er skiftet.
f. Arbejder på at reparere 200 m anlæg (kabelrør, kabler)
g. Jacob fortsætter til den nye formand og bestyrelse er på plads (SKV osv)

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.
Generalforsamlingen godkendte beretningen med akklamation.

Formand Jacob S. var ikke på valg, men ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Generalforsamlingen takkede Jacob for de mange år som formand. Foreningen har

under Jacobs ledelse udviklet sig særdeles meget. Valg af ny formand sker sammen

med de Øvrige valg senere på generalforsamlingen.

5. Årsregnskab

Dirigenten gav ordet til kassereren Bent P, som uddelte og gennemgik årsregnskabet.
o Stadig et pænt overskud, ca. 30.000 kr.

o Forbrug (salg) af patroner faldet fra ca. 75.000 til ca. 60.000 stk.
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Kommunens tilskud varierer lidt men er relativt konstant over årene.

Mobilepay koster O,75 kr.lbetaling, så det Øger finansielle omkostninger med ca

1.000 kr. om året.

Tilgodehavender inkluderer alarm på skolen (refunderes af kommunen), og politiets

del af reparation efter fugtskader.

Vi er nu fri af langfristede gældforpligtelser.

Jubilæumsfonden er vokset med ca. 5.000 kr.

Spørgsmål til regnskabet:

Hvorfor er elforbruget hØjt? Jacob: Det skyldes primært drænpumper.

Regnskabet godkendt med akklamation.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen orienterede om, at kontingentet for 1. nov. 2019 til 31. okt. 2020 er fastsat

til kr. 900, dog kr. 500 for medlemmer, der udfører mindst 4 timers arbejde for
klubben. Børn under 15 år kr. 250.

Vi har nogenlunde korrekte opgørelser over hvem, der har udført arbejde for klubben.

Alle opfordres til dels at yde arbejdet samt hjælpe med at det bliver registreret.

Alternativt, at betale kr. 900 i kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår at Carl (Kalle) bliver æresmedlem. Enstemmigt vedtaget!

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Formand, kasserer og suppleant vælges for 2 år, Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges

for 3 år.

a. Valg af ny formand. Bestyrelsen foreslår Peter L. som formand for 1 år frem til
generalforsamlingen 2O2O, hvor der foretages valg af formand f or 2 år. Der var

ikke andre kandidater.

Peter blev valgt med akklamation som formand for 1 år.

b. Kasserer Bent P. var på valg og modtog genvalg. Der var ikke andre kandidater.

Bent blev valgt med akklamation som kasserer for 2 år.

c. Bestyrelsesmedlemmer

7.c.L. Henrik F. er på valg (pistol) og modtog genvalg. Der var ikke andre

kandidater. Henrik blev valgt med akklamation for 3 år.

7.c.2. Christian D. var på valg (generalist), og Rene F. var modkandidat. Der blev

foretaget skriftlig og hemmelig afstemning. Rene blev valgt for 3 år.

Generalforsamlingen takkede Christian for hans arbejde i bestyrelsen.
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7.c.3. Carl S. var på valg (riffel) og modtog genvalg. Carl (Kalle), Niels T. og

Christian D. stillede op. Der blev foretaget skriftlig og hemmelig

afstemning. Niels T. blev valgt for 3 år. Generalforsamlingen takkede Carl

/Kalle)for hans arbejde i bestyrelsen.

d. Thomas S. P. var på valg som bestyrelsessuppleant, men uvist om han ville
modtage genvalg (var ikke til stede). Michael P. stillede op og blev valgt ved

håndsoprækning for 2 år.

e. Bestyrelsesmedlemmer Søren Hz., Finn R. A. og Valdemar A. L. er på valg i 2020.

f. Bestyrelsesmedlemmer Bo S., Søren Hø. og Henning T. J. er på valg i 2O2L.

Valgene til bestyrelsen træder i kraft straks bortset fra formandens SKV-ansøgninger ol.

og bestyrelsesmedlemmers udstedelse af transporttilladelser, der skal godkendes af
politiet. Bestyrelsen konstituerer sig på lørdag d. 2L. dec. (næstformand, sekretær og

evt. andre poster)

Valg af revisor og revisorsuppleant
a. Revisor Bent J. var på valg og modtog genvalg. Bent blev valgt med akklamation

for 2 år.

b. Revisor JØrn B. er på valg i 2020.

c. Revisor suppleant John S. er flyttet og har meldt sig ud. Vi skulle derfor finde en

revisorsuppleant for 1 år frem til det ordinære valg i 2O2O. Steen C blev valgt

med akklamation.

9. Eventuelt
Finn orienterede om at vi har fået en henvendelse om støj som nØdvendigg6r bygning

af stØjvæg mellem 25 m banen og 50 m banen. Det bliver en større investering som vil

kræve at vi optager et lån (mere end de ca. 200.000 kr. likviditet). Vi vil sigte mod at
have væggen installeret midt-2020. Det blev anbefalet at søge penge fra DGl. Politiet vil

også betale mere i bidrag.

Dirigent Michael M.
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Referent Michael P.
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