Referat af generalforsamling 2012

onsdag d. 18. januar 2012 på Kejserdal
Referat nr. 2012/2

Møde start: kl. 19:35

Møde slut: kl. 20:40

Antal deltagere:

23 personer: Allan Hansen, Anna Qvistgaard, Bent Westen, Birthe
Larsen, Erik B. Olsen, Gunnar Christiansen, H.C. Mortensen, Henry
Carlsen, Jan Rasmussen, Kaj-Axel Witt, Kirsten Petersen, Knud-Erik
Svendsen, Marianne Olsen, Niels J Chemnitz, Ole Høj, Ole Pedersen,
Ove Rasmussen, Peter Blakø, Tinna Ringvig, Uffe Jacobsen, Ulrik
Bendixen, Vagn Due og Willy Andersen

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:
•
•
•
•
•
•

Birthe Larsen
Jan Rasmussen
Kirsten Petersen
Knud Erik Svendsen (Ønsker ikke genvalg)
René Madsen
Ulrik Bendixen

Suppleanter:
•
•
•
•
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Revisorer:
• Mogens Petersen
• Vagn Due
Revisorsuppleant:
• Henry Carlsen
Fanebærer:
• Kaj-Axel Witt
• Allan Hansen (midlertidig afløser)
• Svend Erik Jensen (Ønsker ikke genvalg)
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 ultimo
december.
2. Aflæggelse af beretning
Formandens beretning (Kirsten Petersen):
Generalforsamlingen i 2011 foregik i god ro og orden og den er vel startskuddet til det nye år som
ligger for døren – der var 24 personer mødt op.
Knud Erik Svendsen meddelte at dette var hans sidste år som kasserer og det har han fastholdt.
Knud Erik har været vores kasserer siden 1997 Knud har altid passet godt på foreningens penge
og det er vel den ultimative ros, vi kan give en kasserer. Du skal have mange tak for dit
mangeårige arrangement og store indsats for os alle i Dauglykke Skytteforening. Vi ved alle at man
kommer ikke sovende til et kasserer job med ansøgninger til kommunen – regnskabsaflæggelser
og den daglige håndtering – Tusinde tak for det Knud-Erik. (Knud-Erik fik blomster og vin)
Møder har der været nok af.
Aktivitetsmøde den 24. jan. 2011 på Hanebjerg. Der var vist nok igen rod med hvem som var
delegeret og om man havde tilmeldt sig indenfor tidsfristen – men ellers forløb det uden de store
sværdslag. Ole Bendix meddelte det var hans sidste år som formand for kortdistance-udvalget. Så
Thomas Pedersen fra Jørlunde bliver kørt i stilling som ny formand for kortdistancen. Han blev
også valgt på repræsentantskabsmøde den 3. oktober 2011.
Dauglykke Cup 15m 2011 gik godt og der var i alt 264 skydning, hvor af de 140 også talte til Østævnet. Dog var der lidt problemer med at få medhjælpere, så os der var mødt op – løb rigtigt
stærkt. Der er en liste på opslags-tavlen, som man MEGET gerne må skrive sig på og give en
hånd med. Tinna og Peter afløser i Kantinen – da Olsens har ”valgt” at tage til Thailand. Frivillige
søges meget gerne!

Dauglykke Skytteforening 40. Kreds
skydning@dauglykke.dk

Humlebækvej 64 D, DK-3480 Fredensborg
www.dauglykke.dk

CVR-nr.: 29 57 35 22
Tlf.: 49 19 20 80

Som noget nyt afholdte DDS Nordsjælland Tingmøde den 9. feb. 2011 – Hvor skytteforeningerne
kunne påvirke den fremtidige strategi i DDS Nordsjælland. Det var lagt stort op – citat fra
invitationen;
”Landsdelsforeningen, skytteforeninger og DDS som helhed skal være med til at understøtte en
strategi og iværksætte en plan som imødekommer både udfordringerne og ønskerne, så vi står
stærkest muligt i fremtiden.” - men endte som lidt af en parodi- da kun 12 stykker mødte op.
Ærgerligt at ikke flere havde lyst til at medvirke – der var nogle gode input alligevel: Nogle
foreninger holder åben på ”skæve skydetider” og fadder-rolle blev diskuteret som en mulighed for
nye skytter især ved terræn skydning.
Der var 11 skytter fra Dauglykke med til Nordsjællandsmesterskaberne på 15m eller
landdelsmesterskaberne som det vist rigtigt hedder – rigtigt flot håber vi kan slå det antal i år! Det
er den 24. og 25. samt 27. – 29. februar på Ålholmskolen. Vi planlægger at tage af sted lørdag den
25. februar, skydetider fra kl. 10:00.
Griseskydningsfinale den 8. marts blev vundet af os – selvom der kun var 5 skytter fra Dauglykke,
tog 3 af dem alligevel præmier med hjem sammen med ”vores” slikgris. At tænke sig det snart ret
faktisk er 25 års jubilæum med griseskydningen – ikke helt til at forstå.
Onsdag den 16. marts 2011 var jeg sammen med Ole Høj til Repræsentantskabsmøde i
Fredensborg Idræts råd – der var 22 deltagere og der blev blandt andet diskuteret hvilken rolle
idræts rådet havde spillet efter Folkeoplysningsudvalget blev nedlagt – samt samarbejde med
Kulturelt samråd. Rådets repræsentere i alt 26 forskellige foreninger – men vi vil gerne have flere
”indenfor”. Det store emne var at smertegrænsen er nået mht. besparelser i tilskudsordningen og
at der er en del administrativt bøvl i forbindelse med ”Fredensborg reglerne”. –Hvilket også har
gjort at vi vender tilbage til den gamle ordning pr. i år. Ny formand blev Lars LaCour fra Humlebæk.
Per Frost Henriksen talte også ved mødet. Der er blandt andet en god hjemmeside kaldet:
www.fritidsbutikken.dk, vi er med her også.
15m klubmesterskaber havde mange deltagere i 2011, 11 børn heraf 2 junior-skytter, 20 skytter
med anlæg og 5 stillingsskytter. På pistol var der hele 7 deltagere. Håber vi kan være endnu flere i
år. Husk klubmesterskabet i uge 13.
Åben klasse holdet blev nr. 2 i holdturneringen og dermed kvalificerede sig til DM i Vingsted og vi
blev enige om at tage med – for sportens skyld. Vi havde en dejlig tur, selvom der var noget
nervøsitet – tak for turen til Birthe, Peter og Tinna.
Dauglykke Cup 50m 2011 havde 92 skytter fordelt på de tre dage – endnu et godt stævne afviklet.
På bestyrelsesmøde den 12. maj blev der besluttet at afholde en Vagtfest – Mandag den 4. juli.
Der blev en rigtig god aften – vi var 19 deltagere og startede med en slags fælles briefing – så
vores vagthold kører efter samme retningslinjer – Jeg havde lavet et lille slideshow som hjælp til
dette. – Det var blandt andet her vi aftalte at indfører vores klippekort-ordningen - mere om den
senere. Derefter var der dømt hygge med grillmad og lidt god rødvin. Det blev en dejlig aften – der
må vi gøre en anden gang. Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle dem som uge efter uge møder op
på deres vagthold og giver en hånd i foreningsarbejdet. Uden jer gik det ikke.
Hjemmesiden har fået nyt design og er blevet mere overskueligt – samt mange af de gamle
oplysninger er fjernet. Gå ind og kik – giv eventuelt bud på nye ting eller ændringer. Vi er altid åbne
for nye input. Mange af de nye har været forbi hjemmesiden – inden de mødte op og det er en god
reklame / vindue ud ad til i denne mere og mere digitaliserede verden af i dag.
Den 27. august afholdte vi FEM-KAMP i foreningen med deltagelse af 8 hold, hvoraf de 2 var
sammensat af hjælperne. Da det var et skrækkeligt vejr blev arrangementet afholdt indendørs og
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det kunne sagtens lade sig gøre. Vi konkurrerede i Wii-bowling, 15 og 50 m skydning, Dart og spinladder. En meget hyggelig dag som blev afsluttet med pølser og snobrød lavet på grillen som
”bålplads”. I år er der FEM-KAMP lørdag den 1. september og der vil være fri tilmelding mht. holdsammensætning – bare den ene på holdet er skytte om man er barn eller voksen er lige meget.
Mød op og få en rigtig god oplevelse
Efter sommerferien har vi fået mange nye skytter og medlemmer – det er rigtig rigtig dejligt. Vi
bruger klippekort til de nye som kommer. Dels fordi vi så har lidt styr på hvem der kommer og de
nye har så 5 gange prøveskydning, – mod betaling, til at beslutte sig om de vil meldes ind. 6.
skydning er gratis. Det fungere rigtigt godt – bort set fra alle ikke helt var blevet informeret om
ordningen var gået i gang. Nu løber det på skinner. Jeg sad i kassen en dag hvor en far kom med
sin søn – Hans reaktion: Ih – hvor er det dejligt at der er styr på tingene og man bliver rigtig godt
modtaget som ny. Det er god ros at få.
De mange nye skytter har også givet nogle junior skytter og for første gang i MEGET lang tid har vi
tilmeldt hold i DDS Holdturnering i alle divisioner: Børn, Junior, Senior, Åben klasse og 2 veteran
hold – rigtig STORT.
Vi ansøgte Nivå fonden om 2000,00 kr. til et åbent hus arrangement som vi vil afholde i forbindelse
med jubilæet i maj måned 2012 – men fik desværre ikke noget i år.
Til gengæld kontaktede Kommunen os om vi ikke ville søge om tilskud fra udviklingspuljen fra
Fritids- og Erhvervsudvalget. Kaj-Axel, Ole Høj og Jeg satte os ned og skrev en ansøgning om at
få en skydesimulator. Vi fik tildelt 4.450 kr. ca. halvdelen og skydesimulatoren er allerede indkøbt.
Vi har en skærm men mangler en computer til at kører simulatoren – men vi forventer os meget af
den fremover. Tak til Fredensborg kommune for dette tilskud. Den vil være rigtig god og sikker til
introduktion at nye skytter. Den kan også bruges til træning både med rigtige skud og til tør
træning.
Til årets skoleskydning sendte vi invitationer ud til alle kommunes skoler, men kun skolerne fra
Nivå meldte sig under fanerne – men det var også mere end rigeligt da de stillede med 85 elever.
Kejserklubben afholdte skolernes skydedage på 3 dage i sep. og okt. Måned. Til selve DDS
Nordsjællands finale havde vi hele 7 hold med – det krævede nogle hjælpere. Marianne, Birthe,
Willy, Gunnar, Stephan og jeg hjalp ungerne – med deres rigtige flotte skydninger. Line Bagger fik
næst bedste resultat af alle og vores bedste hold fik en samlet 5-plads, så der var ingen tur til
Vingsted i år. Men det var nogle dejlige positive unger at have med og flere har meldt sig ind
allerede. Tak til alle som har været involveret i skoleskydning og vi håber I stiller op næste år også.
Til sidst vil jeg gerne se lidt fremad.
Der arbejdes videre i det teknisk udvalg vedr. elektronisk markering og man har været på en del
reference besøg i årets løb for at undersøge de forskellige muligheder. Vi arbejder også med at
foretage miljø-forbedringer på vores 15m bane.
Som noget nyt har vi indført en årlig obligatorisk våbenkontrol i uge 10 og 11 i marts måned. Alle
medlemmer med private våben skal møde op med deres våben og papirer (Våbenreg. Kort) og få
dem kontrolleret. Hvis man ikke kan møde op i de 2 uger – skal man kontakte formanden og få
dem kontrolleret FØR uge 10 og 11. Hvis man ikke møder op til kontrol, vil man efterfølgende
modtage et forvarsel om SKV-5 (tilbagekaldelse af våben).
Vi afholder 125 års jubilæum lørdag den 12. maj 2012 med en reception samt en galla-fest for
medlemmerne den 8. juni 2012. I vil få en nærmere invitation senere – men sæt et kryds i
kalenderen allerede nu. På selve jubilæumsdagen den 8. maj vil der ikke blive foretaget nogen
fejring da det er en almindelig hverdag.
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Til sidst vil jeg sige velkommen til vores nye kasserer Jan og håber du er frisk på arbejdet og tak
fordi du stillede op til posten.
Der var ingen yderligere spørgsmål til beretningen.
Beretning fra Kejserdaludvalget (Allan Hansen):
Kejserklubben har i det forgangne år udført de opgaver der er aftalt med foreningen – rengøring,
græsslåning, arealpleje, vinduespudsning og mindre reparationer på hus og baner, forberedt skiver
til stævner mm.
Foreningens rifler, dem på vognen, er adskilt, efterset, renset og smurt.
Arbejdet med etablering af elektronisk markering på 50 meterbanerne er midlertidig sat i bero, pga.
anlægget, der muligvis er det bedst egnet, ikke er type godkendt til konkurrence. I DDS er der
indleveret forslag til behandling og godkendelse af nævnte anlæg. Der ventes på en afgørelse i det
kommende år.
Dauglykke Skytteforening råder over 3 stk. antikke rifler kaliber 22, hvoraf de 2 ikke kan registreres
hos DDS. Riflerne er søgt registreret hos politiets våbenkontor i Hillerød. Papirerne samt billede af
riflerne er afsendt i foråret 2011, vi afventer svar fra politiet da sagen stadig er til behandling (vi har
ikke rykket for svar)
Foreningens bygninger med træbeklædning er i år malet med Pinotex Classic,
Trykimpreneringsgrøn, her til er brugt 60 liter.
Der var i starten af året Brandsyn og Miljøtilsyn, begge uden anmærkninger.
Humlebæk Skole besøgte os d.10. juni, med 25 elever, i forbindelse med deres aktivitets dag
Nivå Skole var på besøg d. 23. juni, med 35 elever, som afslutning på skoleåret
Kejserklubben havde i år sin sommerudflugt til Hillerød. Vi fik en arrangeret sejltur på Slotsøen,
derefter en guidet tur gennem Barokhaven efterfulgt med frokost på Cafe Leonora. En rigtig dejlig
dag, stor tak til arrangørerne.
Skoleskydning. Der var i år en ringe interesse fra skolerne i Fredensborg kommunen, der var
udsendt materiale til alle skoler, kun to, Nivå Centralskole og Nivå Skole deltog med i alt ca. 85
femte klasse elever, heraf gik 7 hold af 4 elever videre til finale i Hillerød. Flot præstation.
En personale klub fra Novo Nordisk besøgte os d. 9. november som en del af en oplevelsesdag.
Kejserklubben havde arrangeret en almindelig 20 skuds serie på 15 meter banerne, for dem. De
var meget tilfredse med besøget
December. Kejser Klubben afholdte sin julefrokost d. 14. med alt hvad maven kan begære, alt
lavet af klubbens fruer, som altid flot og godt arrangeret
Årets besøg sluttede med personalet fra Fredensborg Kommunes, Unge Centret. Gruppen på 26
personer, fik arrangeret en konkurrence skydning på 15 meter banerne.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretning fra Seniorudvalget (Niels Chemnitz):
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Året 2011 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.
Vi har afholdt Dauglykke Cup både på 50 m og Ø-stævne / D C 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.
200 m blev i år aflyst pga. manglende tilmeldinger.
Juleskydningen blev afholdt, en stor tak til Kejserklubben for en hyggelig aften.
Tak til alle som har hjulpet og deltaget i stævnerne.
Spørgsmål til beretningen: Knud fortalte at også festudvalget deltog i forberedelserne til
juleskydningen. Niels: Jamen så også tak til festudvalget.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretning fra Juniorudvalget (Marianne Olsen):
Kirsten har fortalt de meste.
Tak for lån af jeres børnebørn.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretning fra Pistoludvalget (Kaj-Axel Witt):
Vi følger fortsat vort mål – om at holde lav profil – og det er lykkedes igen, selv om vi dog har
forøget brugerantallet med ca. 20 %.
Der er vist kun ødelagt 2 pinde, selv om der er brugt ca. 1500 patroner.
5 nye har prøvet at skyde med pistol og vi har vel ca. en 2 -3 stykker som går rundt og overvejer
om det nu er noget man vil gøre mere ud af.
Der har været nogle forespørgsler om at få lov til at skyde med grovpistol og disse er blevet anvist
til Hanebjerg, hvor der er nogle udmærkede baner, vi gerne må benytte.
Til klubmesterskaberne var der 7 tilmeldte skytter.
Der var ingen yderligere spørgsmål til beretningen.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Knud Erik Svendsen
Knud Erik uddelte og gennemgik regnskabet på konto-niveau.
Jeg vil gerne sige tak. Hvis det stadig kørte på gammeldags manér med håndskrevne
bogføringsrapporter, var jeg stoppet før, men tak til Jan som har hjulpet med IT. Jeg har ikke været
den nemmeste kasserer at omgås, men der var også slingrekurs. Har sikkert trådt nogen over
tæerne i tidens løb.
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Træder også ud af bestyrelsen og lader de unge komme til.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
4. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget nogen forslag, som skal behandles på generalforsamlingen.
5. Fastlæggelse af kontingenter
Vi har snakket om kontingentforhøjelse og fra 2013 ser det således ud: Senior: 550,- Junior: 450,Ungskytter: 375,6. Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer:
Knud Erik Svendsen ønsker ikke genvalg, i stedet indtræder Tinna Ringvig. Renè Madsen vil gerne
trække sig hvis en anden ønsker at overtage, Peter Blakø indtræder i stedet for René Madsen.
Suppleanter:
Alle suppleanter blev genvalgt.
Revisorer:
Revisorerne blev genvalgt.
Revisorsuppleant:
Henry blev genvalgt.
Fanebærer:
Kaj-Axel Witt blev genvalgt. Allan Hansen ønskede ikke genvalg som midlertidig reserve. I stedet
blev Ulrik Bendixen valgt som fast fanebærer
7. Eventuelt
Knud: Festudvalget består af Kaj-Axel Witt, Lone Witt, Ove Rasmussen, Knud Erik Svendsen,
Peter Blakø, Tinna Ringvig og Jan Rasmussen.
Kirsten: Tak til Knud og Allan og velkommen til Jan, Tinna, Peter og Ulrik.
Knud: Bestyrelsen skal underskrive regnskabet inden de går hjem.
Niels: Landsstævne 2013 foregår i Esbjerg – lad os møde talstærkt op.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten og sagde velkommen til de nye folk.
Generalforsamling blev afsluttet med et trefoldigt leve for foreningen.
Der blev serveret lidt mad mv.
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Referent

Jan M. Rasmussen
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