
Referat af generalforsamling 2011 

onsdag d. 19. januar 2011 på Kejserdal

Referat nr. 2011/2 Møde start: kl. 19:30 Møde slut: kl. 21:00

Antal deltagere: 24 personer var fremmødt.

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning
• Formandens beretning
• Beretning fra Kejserdaludvalget
• Beretning fra Seniorudvalget
• Beretning fra Juniorudvalget
• Beretning fra Pistoludvalget

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

5. Fastlæggelse af kontingenter

6. Valg af: 
Bestyrelsesmedlemmer:

• Kaj-Axel Witt
• Marianne Olsen
• Niels J. Chemnitz
• Ole Høj
• Ove Rasmussen

Suppleanter:

• Allan Hansen
• Bent Westen
• Erik B. Olsen
• Ledig

Revisorer:

• Mogens Petersen
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• Vagn Due

Revisorsuppleant:

• Henry Carlsen

Fanebærer:

• Kaj-Axel Witt
• Svend Erik Jensen
• Allan Hansen (midlertidig afløser)

7. Eventuelt

Formanden bød velkommen til de fremmødte og fortsatte til dagsordens pkt. 1.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede Vagn Due som dirigent, og han blev valgt. Dirigenten takkede for valget og 
kunne begære generalforsamlingen lovlig i henhold til varslet skriftlig indkaldelse udsendt i 
december.

2. Aflæggelse af beretning
Formandens beretning (Kirsten Petersen):
Januar startede ”hårdt” ud – jeg var på skytteforeningslederkursus 2 mandage i træk og for at det 
ikke skulle være løgn var der aktivitetsmøde mandag den 25. januar også på Hanebjerg. Der var 
19 delegerede mødt op og vi fik nogle gode diskussioner om fremad rettede aktiviteter i DDS 
Nordsjælland. Bla. Var der et forslag som jeg syntes rigtig godt om at alle de foreninger som 
afholder rangliste skydninger – ikke afholder præmier selv mere men indbetaler en vis del af 
indskuddet til en fælles præmie-pulje som så uddeles når ranglisten er afgjort. Dette vil hjælpe 
foreningerne af med dette præmierace og give nogle større præmier i sidste ende. Det går 
udvalget videre med. Desuden vil udvalget foreslå at DDS lave en ny ”luftpulje” så flere foreninger 
kan komme i gang med luftgevær.

Generalforsamlingen 2010 gik jo fint og uden de store sværdslag, som sædvanligt.

I januar startede vi også indsamlingen af børneattester, efter der er kommet skærpede lovkrav på 
området: Der er blevet indhentet 28 børneattester på vagtholdne og kejserklubben samt andre der 
har med børnene at gøre. Vi indsendte også ansøgning om teknisk bistand til Vingsted vedr. vores 
renovering og omlægning af standpladser. Den 27. februar afholdte vi møde med Bjarne Veile fra 
DDS vedr. vores renoveringsprojekt. Vi fik mange gode tips og søger om tilskud til halvtaget som 
er første del af projektet i marts/April måned.

Den 3. marts 2010 var jeg til formandsmøde i DDS-nordsjælland hvor hovedpunkterne var 
Foreningsudvikling ved Lone Sand og DDS repræsentantskabsmøde ved Kresten Trap. Lone 
Sand talte om de ting hun kan hjælpe foreningerne med, men at det altid foregår på foreningens 
præmisser og afhænger af den enkelte forenings ressourcer og ambitionsniveau. DDS-
Nordsjælland efterspurgte emner til indsatsforeninger og det kunne være interessant at få et møde 
i stand med Lone Sand. 

De mest typiske ting som vil bliver berørt ved et møde med Lone Sand, er hvordan får vi flere 
medlemmer. F.eks. fastholdelse af børn efter skoleskydning, mere aktivitet, flere aktive frivillige og 
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en bæredygtig økonomi. Altså problematikker de fleste foreninger kender til. Hun udfordre 
foreningerne til at tænke nyt! En ide at nedskrive de arbejdsopgaver som findes i foreningen, så 
man bedre kan få nye ind i arbejdet, måske med nogle afgrænsede opgaver/ansvarsområder. 
Lone Sand vil også lave et møde som handler om at håndtere vanskelige børn med f.eks. ADHD 
eller Damp-børn.
I det forgangne år er DDS gået i administrativt samarbejde med DGI på landsplan.
 
Til vores klubmesterskab på 15m - sidst i marts var der 6 børn og kun 1 juniorskytte, væsentlig 
ringere deltagelse end sidste år. Der var 21 voksne skytter hvoraf de 4 skød i stillinger. Desuden 
skød 5 pistolmesterskab.

Den 22. april havde vi møde med Lone Sand samtidig med vores bestyrelsesmøde. Emnet var 
hvordan vi får flere aktive medlemmer, både nuværende og nye. Lone havde et fint indlæg som 
inspiration. Som hun sagde hun kom ikke med færdige løsninger, men nogle indspark så vi selv 
kan finde nogle tiltag. Mødet endte med vi vil lave et stormøde den 26. maj, hvor Lone kommer og 
hjælper og styrer ”løjerne”. På stormødet blev der dannet grupper som skulle håndtere følgende 
tiltag som en ”modtagelseskomite” for nye skytter, en ny folder ”Hvorfor skydning”, Flyers til 
ophængning i lokalområdet, Klubdag for vores børn og en gruppe med træningsplanlægning 
fordelt på de 15 deltagere.

For første gang, skulle jeg mene blev den årlige arbejdsdag aflyst på grund af for få deltagere – det 
er lidt for dårligt, synes jeg, lad os ændre på det i år og mød op den 30. april og giv en hånd for 
foreningen.

Vi afholdte sædvane tro Dauglykke Cup på både 15m og 50m. Der var 93 skytter der skød 
Dauglykke Cup 15m og heraf 55 også til Ø-stævne. Derudover var der 5 skytter som kun skød til 
Ø-stævnet. Der deltog i alt 99 skytter på 50m hvoraf de 40 var børn. Status er der er fremgang på 
50m, hvorimod der er tilbagegang på vores 15m stævne – som altid har været vores slagskib – 
hvis der er nogen som har ideer til hvordan vi kan ændre dette, vil vi gerne hører om det.

Som afslutning på foråret afholdte vi grill-fest den 26. juni – selvom vi kun var 16-18 stykker blev 
det er meget hyggelig aften. Vi har jo selv kød med og så er der salat-bord mv. og man kan købe 
vin og øl til rimelige priser.

I Holdturneringen på 15m 2010 vandt vores børn 2. division med 2334/58 point, super godt gået. 
Vores seniorer og veteran-A blev nr. 3 i 1. division. Åben klasse og veteran-B blev nr. 3 i 2. 
division. I holdturneringen på 50m kom kun veteran-A i finalen hvor de fik en meget flot 2. plads 
med 1129/20 point. Vores børn skød i 1. division, men manglede godt 20 point for at komme med i 
finalen. Både åben-klasse og det andet veteran hold gjorde det godt dog uden at nå finalen, vi 
måtte desværre trække vores stillingshold, da vi ikke havde nok skytter. Håber det bliver bedre i år 
– vi har jo fået Kim Holm Hansen som ny stillingsskytte som gør det rigtig godt.

En af grupperne fra vores stormøde med Lone Sand planlagde en klubdag for vores børne-skytter 
og deres forældre eller bedsteforældre. Det var en smuk og solbeskinnet lørdag i september vi 
afholdte en fem-kamp med 50m og 15m skydning, WII-bowling, Dart og et forrygende afsluttende 
sækkevæddeløbs-stafet. Efter kampen var der bål med pølser og snobrød. Det var rigtig hyggeligt 
som vi vil forsøge at gøre til en tradition. Det var Isabella og hendes Far Henrik Mathiasen som 
vandt den første fem-kamp foran Frederik og hans mor Marie Dahl. Super tak til Olsens og Henrik 
for snobrødsdej . vi glæder os allerede til næste gang.

Aumühle-weekend blev afholdt som ”traditionen tro” med ankomst lørdag middag til kaffebord. Der 
var 18 deltagere fra Tyskland og 29 deltagere fra Danmark. Maden kom udefra og var buffe lørdag 
og paprikagryde søndag. Alt gik som forventet og var meget hyggeligt – måske fordi vi ikke var så 
mange. Men det skal vi råde bod på når vi tager til Aumühle den 24. og 25. september 2011, ikke?
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Sidst på efteråret afsluttede Kejserklubben 1. del af byggeprojektet med overdækning på 50m 
standpladserne. Flot arbejde!

Skoleskydning : Landsdelsfinalen i skoleskydning blev afholdt af DDS Nordsjælland. Dauglykke 
Skytteforening havde 2 hold med i finalen med en 7. og en 16. plads i indledende runde. Den 
sidste skyttes resultat offentliggøres jo ikke for at holde på spændingen indtil 
præmieoverrækkelsen. Baunebjergskolen lå helt fremme og kæmpede om de første 3 pladser, 
hvilket var utroligt flot og de opnåede en sølvmedalje med 750/7 point. Men også 
Niverødgårdskolens hold skød sig fantastisk op på en samlet 5 plads med 741/4 point. Men 
spænding var der i toppen og ungerne blev helt vilde da de hørte resultaterne og de skulle med til 
Vingsted ugen efter. På trods af et forfærdeligt snevejr kæmpede skytterne fra Baunebjergskolen 
sig til Vingsted Lørdag den 27. november og de blev nr. 25 med 748/12. Mange tak til Uffe, 
Thomas som var med i Vingsted, Allan og Marianne samt alle fra Kejserklubben som var med til at 
hjælpe ved skoleskydningen 2010. Der var i alt 53 elever til skoleskydning og det har resulteret i 
nogle indmeldelser allerede.

Den 28. september var jeg til et ranglistemøde, hvor årets ranglister for 2010-2011 skulle fordeles. 
Der blev talt meget om luft og ikke så meget om kaliber 22. Dauglykke beholdte vores 2 stævner.

Den 4. oktober var jeg og Niels Chemnitz til repræsentantskabsmøde i DDS-Nordsjælland. Da de 
sidste år ændrede vedtægterne mht. til delegerede – var der mange som ikke havde tilmeldt sig 
inden tidsfristen og ikke havde stemmeret af den grund – os selv inkluderet – det var min fejl. Men 
ellers gik det stille og roligt – der blev uddelt skytternes ærestegn til en gammel kending af 
Dauglykke Skytteforening Christian Larsen fra Søborg, også Kresten Trap fik et ærestegn. Jeg selv 
fik meget overrasket og beæret årets lederpris. Jeg er stolt over når jeg ser på pokalen med alle de 
ildsjæle som allerede har haft æren. De to vigtigste punkter på repræsentantskabsmødet var nok 
vedr. 150 år jubilæum i 2011 i DDS. Der afholdes et stort jubilæumsstævne i uge 27. Der er stor 
fokus på foreningsudvikling i DDS-Nordsjælland, da der er tilbagegang på både langdistance og 
pistol siden.

Den 7. oktober var Niels Chemnitz og jeg til årsmøde i Ø-stævne udvalget, hvor Niels er revisor og 
jeg er bestyrelsesmedlem og blev genvalgt for 2 år. Dauglykke har 15m Ø-stævne i år igen. Der er 
muligvis planer om en Sommer-Cup lidt i lighed med SK-CUP på 15m. Men mere om det hvis det 
bliver til noget.

I forbindelse med vores møder med Lone Sand er vi begyndt at kortlægge alle arbejdsopgaver i 
Dauglykke Skytteforening i årets løb – der er mange – og de hænger for det meste på de samme 
mennesker. En af vores mål i bestyrelsen for det næste år er at inddrage flere i arbejdsopgaverne.

Pakkefest løb af staben den 27. november og vi var kun omkring 15 gæster som havde kæmpet 
sig frem på trods af sne og frost – der kan sagtens være flere. Hyggeligt var det! Vi samlede over 
2100 kr. ind på pakke-auktionen.

Vi har indkøbt et vitrineskab til Henry Carlsen’s pokaler som vil stå ude på vores 15m bane.
Juleafslutningen den 9. december havde lidt mindre tilslutning end sædvanlig, men var meget 
hyggelig også som sædvanligt. Der var 10 børneskytter og 24 voksne skytter og gløgg og 
æbleskiver i rigelige mængder. 

Vi vil se frem til det nye år med forventning , tak til alle som har bidraget med stort og småt til 
Dauglykke Skytteforenings fremme.

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
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Beretning fra Kejserdaludvalget (Allan Hansen):
Kejserklubben har i det forgangne år udført de opgaver der er aftalt med foreningen – rengøring, 
græsslåning, arealpleje og mindre reparationer på hus og baner, forberedt skiver til stævner mm.

Flaskeindsamlingen som Kejserklubben har udført siden 1992 er nu stoppet. Regeringen vedtog 
”Forårspakken” og den nedsatte afgiften på genbrugsvinflasker fra 1,60 til 0,80 kr. dette bevirker, 
hvis vi fortsatte med indsamlingen, skulle vi betale for afhentningen. Det betyder der mangler 
indtægt på omkring 10 – 12.000 kroner til ungdomsarbejdet om året. 
I forbindelse med ophøret er der sendt meddelelse rundt til alle, at indsamlingen stoppede d. 24. 
november med tak for samarbejdet til alle vores flaskeleverandører.

Foreningens målsætning om indførelse af elektronisk markering og udskiftning af lågerne, med 
sidehængte døre, er stepvis sat i gang, med bygning af et halvtag over standpladserne på 50 
meter banerne
Arbejdet der er udført af kejserklubben, omfatter tegning, budget, ansøgning om byggetilladelse, 
tinglysning mm. Er nu afsluttet og godkendt. 
Næste step bliver nedgravning af kabelrør fra standpladserne og frem til endevolden samt sikring 
for vejr og vind af de kommende installationer.

Januar: Radiatorerne i opholdslokalet, gang og toiletterne er udskiftet
Foreningens rifler på vognen, er gennemgået renset og smurt.
Termostater på nye el radiatorerne, i 50. m. lokalet var forkert leveret, nye er leveret 
uden beregning, og er nu monteret.

Februar: Asminderød skole var på besøg med 15 elever.
Marts: Indkøb af 20 ekstra flaske kasser i Glostrup.

Uge bladet var på besøg i foreningen og skrev en pæn artikel om foreningen
April: Borgmester Thomas Lykke Pedersen, var inviteret til besigtigelse af vejforholdene 

der var meget elendig. Det var et meget vellykket møde, vejen er nu udbedret og i 
god stand
Humlebæk skole var i forbindelse med en idrætsdag på besøg med 35 elever
Rederiet Dannebrog besøgte os med 14 gæster, som var meget tilfredse.
Kejserklubben var på udflugt til Krogs Flaskecentral med efterfølgende frokost i det 
grønne

Maj: Opstart på bygning af halvtag på 50 meter banen.
Svejsning og faststøbning af grill til bålplads

Juni: Sokkel udmålt og afsat, udgravning påbegyndt
Nivå Centralskole på besøg med to hold ca. 40 elever i alt.

Juli: Forskalling til sokkel opsættes og soklen til halvtaget støbes. 
August: Byggeriet fortsat.
September: Kejserklubben har afslapningsdag med forskellige aktiviteter, og grill på bålpladsen

Byggeriet fortsætter.
Oktober: Helsingør Dagblad kom og lavede et interview om afslutningen på 

flaskeindsamlingen, den blev dagen efter taget op på lederniveau, uden dog at føre til 
noget, men tak til Dagbladet.
Den forstoppede vejbrønd ved indgangen til foreningen er efter en del ringen og 
skriven frem og tilbage mellem Vej & Park, Kommunale Ejendomme og sidst Kathøj 
ApS. med flere forsøg, møde på stedet er nu endelig i orden. 

November: Byggeriet af halvtaget afsluttes.
Nivågårdskolen og Baunebjergskolens femte klasser har deltaget i skoleskydning

December: Humlebæk Skole, ottende og niende klasse med ca. 40 elever har været på besøg
Fredensborg Kommune har afholdt lovmæssigt miljø eftersyn, alt i orden ingen 
bemærkninger
Kejserklubben afsluttede året med julefrokost, tak til arrangørerne for det flotte 
arbejde.
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Niels Chemnitz spurgte mht. De manglende flaske-indtægter – om der er planer for nye indtægter. 
Der skal laves et rejsegilde for halvtaget – som formanden sagde – bare kom med regningen. 

Beretning fra Seniorudvalget (Niels Chemnitz):
Året 2010 er som næsten alle tidligere år. Vi har deltaget i Frederiksborg turneringen med 2 
veteran, 1 seniorhold og et åben kl. Hold. Det kunne være rart hvis flere også deltager i ranglisten.

Formanden har allerede fortalt om resultaterne.

Vi har afholdt Dauglykke Cup både på 50 m og Ø-stævne / DC på 15 m, med deltagerantal på 
nogenlunde samme plan som sædvanligt.

Vi har afholdt klubmesterskab på såvel 15 m og 50 m med vigende antal deltagere. 200m blev 
aflyst på gr.af tilbygning på Hanebjerg.

Juleskydningen blev afholdt, en stor tak til Kejserklubben for en hyggelig aften.

Det var glædeligt at veteranerne vandt bronze i Frb.turneringen!

Tak til alle som har hjulpet og deltaget i stævnerne.

Hjertesuk vedr. 200m vi skulle gerne fortsætte med denne distance, DDS Nordsjælland giver 
patrontilskud. Hjertesuk nr. 2; luft som alternativ til cal.22 indendørs.

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

Beretning fra Juniorudvalget (Marianne Olsen):
Sidste sommer havde vi Kirsten og jeg vredet armene om på Stephan og Olsen og spurgt om de 
ikke ville hjælpe os med at lave en femkamp for vores unger med forældre og bedsteforældre. Det 
syntes de var en god ide, så vi lavede 50m, 15m, Wiiee som bowling, dart og til sidst 
sækkevæddeløb. Det fik vi meget sjov ud af både voksne og børn. Vi afsluttede med kaffe kager 
pølser og snobrød og sodavand og øl nede ved ved vores flotte bålplads, i det skønneste vejr, så 
vi håber på at gentage det i år.

Til vores skoleskydning havde vi to hold med til Ramløse, og det gik godt. De var søde og 
eksemplariske, de fik en 2. plads og en 6. plads. Forældrene takkede Uffe og mig for, som de 
sagde – vi talte pænt til deres børn og roste dem uanset hvordag de skød. Uffe og Thomas var så 
søde at kører til Vingsted i en forrygende snestorm, men de kom godt frem og ungerne hyggede 
sig selv om det ikke var den bedste placering de fik, men som jeg sagde til dem hellere deltage 
end slet ikke.

Vi dvs. Kirsten søgte et tilskud fra Nivå fonden. Vi fik 1000,00 kr. det var vi glade for, så vi 
bestemte straks at de skulle gå til vores børn. I form af et Wii spil, som ungerne så kan låne når de 
ikke skal skyde og det er meget populært. 

Jeg takker for lån af jeres børn eller børne-børn i 2010. – Marianne Brunsholt Olsen

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

Beretning fra Pistoludvalget (Kaj-Axel Witt):
Vi har haft et meget afslappet program i pistolafdelingen, hvor de sædvanlige 6-7 stk. har haft lidt 
over de få skydninger, som er det nødvendige for at kunne opretholde vore tilladelser. Der har kun 
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været nogle få nye, som har haft lyst til at afprøve pistolskydning og dette har ikke endnu medført 
tilgang af nye medlemmer. 

Nogle få tilmeldte pistolskytter er lidt bagud med deres skydninger, men har lovet at følge op på 
dette. Beretningen her blev lavet i sidste uge.
En enkelt (Henning Hansen) har slet ikke været på ”banen” i det forgangne år. og har nu fået en 
sidste mulighed for at genoptage sin skydning med pistol. Henning mødte op i Torsdags og skød 
og lover at komme jævnligt, så ”beretningen” blev lidt ødelagt af dette.

Der var ingen spørgsmål til beretningen andet end Niels Chemnitz var oppe og skyde 25m på 
Hanebjerg i efteråret og opfordre andre til det samme.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Knud Erik Svendsen
Knud Erik uddelte og gennemgik regnskabet på konto-niveau. Revisorer Vagn Due og Mogens 
Petersen har godkendt regnskabet.

Regnskabet blev herefter godkendt med applaus. Jan Rasmussen er en rigtig god hjælper som 
opstiller regnskaber og betaler regningerne medvidere. Tak til Jan. Knud-Erik Svendsen har 
meddelt bestyrelsen, at han tager kun dette år ud og har sagt til bestyrelsen at de skal finde en ny 
kasserer. Han vil stille sig til rådighed for den nye, det havde han selv gavn af med den tidligere 
kasserer Hans Petersen, da han startede selv.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet andet end Inventar O/25 år: bla. en tailer til 22.000,00 kr.

4. Behandling af indkomne forslag
Der er modtaget forslag fra Allan Hansen vedr. etablering af et udvalg som skal belyse 
muligheder/konsekvenserne ved etablering af elektronisk markering på vores til skydeanlæg.

• Hvad er vores ønsker og muligheder
• Hvilke krav kan vi stille til udstyret
• Hvilke krav stiller udstyret til os
• Skal der uddannes medlemmer i brug og indstilling af udstyret.
• Undersøge hvem de mulige leverandører er
• Besøge referenter til de forskellige fabrikater og vurderer deres erfaringer
• Udarbejde et prisoverslag på de eventuelle fabrikater, herunder garantier og 

konsulent hjælp 
• Udarbejde indstilling til bestyrelsen som grundlag for vedtagelse på 

generalforsamlingen januar 2012 

 Bent Westen, som formand, Willy Andersen og Niels Chemnitz blev valgt til dette udvalg og til 
sagsbehandling Ole Høj. Knud-Erik spurgte – Skal vi have elektronisk markering, hvordan er 
stemningen? Niels Chemnitz mener det bør gøres hurtigst muligt. Ingen imod – tiltrådt på 
generalforsamlingen. Erik B. Olsen nævnte mht. til finansiering og Ole Høj vil gerne modtage 
forslag om hvor man kan søge.
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5. Fastlæggelse af kontingenter
Der er ingen ændringer til kontingenterne.

6. Valg af: 
Bestyrelsesmedlemmer:
Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 

Suppleanter:
Alle suppleanter blev genvalgt. Tinna Ringvig blev valgt som suppleant til den ledige plads.

Revisorer:
Revisorerne blev genvalgt.

Revisorsuppleant:
Henry blev genvalgt.

Fanebærer:
Kaj-Axel Witt og Svend-Erik Jensen blev genvalgt. Allan Hansen blev genvalgt som midlertidig 
reserve.

7. Eventuelt
Knud: Festudvalget består kun af 2 mand, Ove og Knud-Erik. Og de tog står der ellers altid til sidst 
med oprydningen når der har været fest. Kaj-Axel, Tinna Ringvig og Peter Blakø vil gerne være 
med i fest-udvalget. Bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive regnskabet inden de går hjem i 
aften.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten og sagde velkommen til de nye folk, Tinna Ringvig som suppleant 
og Kaj-Axel, Peter Blakø og Tinna i festudvalget

Generalforsamling blev afsluttet med et trefoldigt leve for foreningen.

Der blev serveret lidt mad mv. 

Referent

Kirsten Petersen
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