Referat af generalforsamling 2013

onsdag d. 16. januar 2013 på Kejserdal
Referat nr. 2013/2

Møde start: kl. 19:30

Møde slut: kl. 20:35

Antal deltagere:

21 personer: Bent Westen, Birthe Larsen, Erik B. Olsen, Gunnar
Christiansen, Henrik Mathiasen, Jan Rasmussen, Kaj-Axel Witt, Kirsten
Petersen, Magnus Pedersen, Marianne Olsen, Niels J Chemnitz, Ole
Høj, Ole Pedersen, Ove Rasmussen, Svend-Erik Jensen, Palle
Mathiasen, Peter Blakø, Tinna Ringvig, Uffe Jacobsen, Ulrik Bendixen
og Vagn Due

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning:
Formandens beretning
Beretning fra kejserdaludvalget
Beretning fra seniorudvalget
Beretning fra juniorudvalget
Beretning fra pistolafdelingen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer:
§1: Nuværende tekst: ”Hjemsted: Kejserdal, Humlebækvej 64A, DK-3480 Fredensborg” ændres til ”Hjemsted:
Kejserdal, Humlebækvej 64D, DK-3480 Fredensborg”
§5: Nuværende tekst: ”stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og 10
bestyrelsesmedlemmer.” ændres til ”stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og 8
bestyrelsesmedlemmer.”
”stk. 2: Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, med 5 medlemmer det ene år og 6 medlemmer
det andet år.” ændres til ”stk. 2: Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, med 4 medlemmer det
ene år og 5 medlemmer det andet år.”

5. Fastlæggelse af kontingenter.
6. Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer:
•
•
•

•
•
•
•
•

Birthe Larsen
Jan Rasmussen (på valg – såfremt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendes)
Kaj-Axel Witt (på valg)
Kirsten Petersen
Marianne Olsen (på valg – modtager ikke genvalg)
Niels Chemnitz (på valg)
Ole Høj (på valg)
Ove Rasmussen (på valg – modtager ikke genvalg)
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•
•
•

Peter Blakø
Tinna Ringvig
Ulrik Bendixen

Suppleanter:
• Allan Hansen (på valg – modtager ikke genvalg)
• Bent Westen (på valg)
• Erik B. Olsen (på valg)
Revisorer:
• Mogens Petersen (på valg)
• Vagn Due (på valg)
Revisorsuppleant:
• Henry Carlsen (på valg)
Fanebærer:
• Kaj-Axel Witt (på valg)
• Ulrik Bendixen (på valg)
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):
Som I nok alle ved mistede vi desværre vores gode kammerat Allan Hansen til kræften her mellem
jul og nytår. Allan var et meget aktivt medlem lige fra starten i 1984 og han holdt meget af sin tid i
Dauglykke Skytteforening – med fra start med byggeriet af vores 15m bane i 86/87 og medlem af
bestyrelsen fra 1990. I 1998 afløste han Kaj Løve Jensen som formand og var det indtil 2004 –
hvor jeg tog over. I 2005 var Allan forgangsmand for at starte Kejserklubben op og vi ved alle, hvor
meget den har betydet for foreningen og dens deltagere - ikke mindst.
Vi kender Allan som et betænksomt, tænksomt og meget meget rart menneske og en god ven –
man kunne altid komme til Allan, hvis der var noget som skulle gøres i foreningen. Jeg synes vi
alle skal rejse os og holde et minuts stilhed til hans ære. Han vil være dybt savnet af alle – Ære
være hans minde.
Afhængigt af om forslaget om vedtægtsændringer vedtages skal vi sige farvel til 2
bestyrelsesmedlemmer:
Ove Rasmussen ønsker ikke genvalg hvis ændringen af bestyrelsesantallet går igennem. Han
mener selv, at han startede i bestyrelsen i 1980 og har i en lang årrække været en god formand for
vores festudvalg. Vi siger dig tak for alt og håber du stadig vil komme i foreningen fremover.
Også Marianne Olsen har valgt at fratræde bestyrelsen. Hun afløste Kaj Løve Jensen i bestyrelsen
i 1999 og har været en meget vellidt junior-formand gennem mange år og vil blive svær at erstatte.
Ungerne elsker hende simpelthen - med hendes lune facon og for det meste store tålmodighed.
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Tusinde tak for alt også fra ungernes side - Marianne og ikke mindst de gode grin – som ikke var
så få endda.
Der blev afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012, hvor stort og småt blev behandlet. Men vi kan jo ikke
komme udenom, at 2012 stod jo for første halvårs vedkomne i 125 års jubilæets tegn - må vi vist
sige. Der blev lagt rigtig meget arbejde i denne især fra Kaj-Axel Witt og Bent Westen med
planlægningen – Mange tak for det. Jeg selv, brugte al for meget tid på jubilæumsskriftet som
efterhånden blev mere og mere omfattende. Der er stadig kopier til dem som endnu ikke har fået et
eksemplar.
Selve 125 års jubilæet fandt sted den 12. maj og var en fantastisk dag – desværre spillede
vejrguderne os et puds – så fremmødet kunne godt have været større – men pyt. Dem der var her
havde en fin dag og det var imponerende festligt med de flotte kanon-salutter.
Men for at starte kronologisk afholdt vi Dauglykke Cup 15m i februar og det var et dejligt stævne
med 237 skydninger, hvoraf de 148 også skød til Ø-stævnet. Og det var første gang vi benyttede
STORSKÆRMSVISNING – hvilket var meget effektivt.
Vi havde både et børne- og et juniorhold med i Holdturneringen på 15m 2011/12. Dauglykke’s
børne-hold vandt 2. division og junior-holdet måtte tage til takke med en 4. plads i 1. division.
Seniorerne blev nr. 3 i deres division og det samme gjorde åbenklasse holdet. De 2 veteran-hold
blev nr. 2 i hver deres division.
Der var hele 16 deltagere til Nordsjællandsmesterskabet 15m 2012, hvor Line Bagger blev nr. 1 i
BK-4 som det bedste resultat. Lad os håbe på vi kan komme lige så mange deltagere i år. Det er
den 22. til 25. februar.
På bestyrelsesmødet i februar 2012 – blev der gjort opmærksom på vores skrantende økonomi og
der har været flere initiativer til at spare penge i årets løb. Bl.a. er der faktisk sparet mange
kilowatt-timer på elforbruget – men det er desværre ikke nok. Vi rykker stadig kommunen for en
eventuel afgørelse mht. installation af varmepumper – som kunne nedskærer el-forbruget
betragteligt. Den dårlige økonomi gjorde også at vi neddroslede vores jubilæums-festligheder
receptionen og Grill-gallafesten.
Den 4. april var Bjarne Veile fra DDS skydebaneudvalget på besøg i forbindelse med vi havde søgt
teknisk bistand angående en renovering af vores baner. Som han sluttede sin rapport af med:
dejlige baner som fortjener en renovering efter 25 år. Vi har dog sat renoveringsplaner i bero på
den korte bane pga. vores økonomiske situation.
Der deltog 8 børn, 5 juniorer, 19 stående m/anlæg og 4 senior skytter stående i Klubmesterskabet
på 15m 2012 – derudover skød 7 mesterskab på pistol.
Dauglykke Cup 50m 2012 eller jubilæums Cuppen som vi kaldte den havde 107 deltagere hvilket
vel er et tilfredsstilende resultat.
Lige efter havde vi så vores 125 år jubilæum – så det var en lidt hård tid med mange dage på
skydebanen. Vi var 70 tilmeldte til vores store grill-fest som også blev kaldt Grill-galla og hvor var
det hyggeligt! En rigtig god fest! Tak til alle der hjalp ved vores fejring af jubilæum.
Den 25. juli brugte vi det meste af dagen på Axeltorv i Helsingør med Bliv-Skytte kampagnen som
rejste rundt i hele landet for at udbrede kendskabet til skydesporten. Vi var Tinna, Kaj-Axel og jeg
og en hulens masse svenskere for det meste – så det kom der desværre ikke så meget ud af.
Vores åbenklasse hold vandt holdturneringen på 50m 2012 og kvalificerede sig til
Landsmesterskabet i Vingsted – men vi måtte desværre overgive pladsen til nr. 2, da det var
samme weekend som vi havde besøg fra Aumühle.
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Årets festlige sommer-højdepunkt vores femkamp gik rigtig godt i 2012 – hvor Jan Rasmussens
firma var så venlige at udlåne deres Segway – som blev en af de fem konkurrencer. Heldigvis var
vejret også med os i år. Der var 12 forskellige hold og alle stor-hyggede sig vist. Lad os håbe på
endnu flere hold næste år. Husk bare én af holddeltagerne behøver være medlem.
Marianne og jeg var i Vingsted til Landsmesterskaberne på 50m med Line Bagger og vi havde en
god tur.
I løbet af efteråret har der været en del møder i DDS Nordsjællands regi især med fokus på den nu
vedtaget fusion mellem DDS og DGI. På den ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 22.
november blev Dorthe Overgaard valgt som ny formand for DDS Nordsjælland og Niels Chemnitz
blev også genvalgt. 2012 har været meget turbulent i vores Landsdelsforening med ny
forretningsansvarlig og knas i samarbejdet med DGI. Men nu må vi se fremad og vi har hele 2013
til at forhandle en fusion med DGI Nordsjælland og den kommende skydebaneforening som skal
drive Hanebjerg og Saxegaard. 1. december vedtog DDS altså fusionen med DGI på Landsplan
med 140 stemmer ud af 151. Der er aktivitetsmøde på riffel den 18. februar på Hanebjerg, så lad
os håbe på et bedre 2013 også på Landsdelsplan.
Både vagthold I og vagthold II mangler en vagt – er der ikke nogen som gerne vil være på vagthold
og gøre en forskel for foreningen. Man har vagt hver 5. uge mandag og torsdag. Kontakt mig eller
Jan Rasmussen, hvis I er interesseret i at deltage på vagthold.
Aumühle weekenden gik rigtig godt selvom der ikke var så mange deltagere. Men vi hyggede
enormt meget og stemningen var måske lidt mere afslappet end den plejer at være. Der var 13 fra
Tyskland og 24 fra Danmark heraf skød de 29. Vi håber at få mange deltagere den 28. og 29.
september – når vi drager mod Aumühle. Hvilken slags transport det bliver vides ikke endnu.
Vores klubmesterskab på 50m havde kun 4 børn og 1 junior – hvilket er meget meget ringe. På
senior-siden var der 15 liggende og kun 2 på stillinger. Jan Rasmussen blev klubmester i stillinger
og Peter Blakø blev klubmester i Liggende. Tillykke til jer begge.
Vi havde mange elever oppe til vores skoleskydning i oktober og november. Dette kan kun lade sig
gøre med stor hjælp fra Kejserklubben. Kaj-Axel overtog ansvaret for skoleskydning, i forbindelse
med Allan’s sygdom og han gjorde det med kort varsel og måske uden helt at vide hvad han gik
ind til. Det var nok lidt mere arbejde end han havde regnet med – især fordi jeg også blev syg lige
deromkring. Vi fik hele 6 hold med til Landsdelsfinalen og Nivå Skole 5 A havde faktisk næstbedste
resultat i indledende runde med 754 mod nr. 1 758. Rigtig flot. Vi havde hele 28 hold med á 4
elever. Det er altså rigtig mange! Til finalen blev vores bedste hold nr. 5 med 748 point. En stor tak
til alle der har med skoleskydning at gøre og især Kaj-Axel.
Fra Nivå-fonden har vi fået 2000,00 kr. til indkøb af 3 skydejakker. De skal nok blive indkøbt i år. Vi
skal lige afgøre hvilke størrelser der er brug for. Tak til Nivå-fonden.
Til sidst en bøn for 2013: Lad os få gang i vores skydesimulator – den kan blive et meget
værdifuldt redskab i undervisning af nye skytter.
Husk at vi i uge 10 og 11 har obligatorisk våbenkontrol af alle privatejet våben. Der er ingen
undskyldninger for ikke at komme. Hvis man ikke kan de 2 uger – må man aftale med mig - at
komme FØR uge 10.
Vi er også i gang med at uddelegere arbejdsopgaverne på flere hænder i Dauglykke
Skytteforening. Det er vi nogle stykker som ser meget frem til.

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

Til allersidst - Tak til alle som har bidraget med stort og småt i året der gik.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Beretning fra Kejserdaludvalget (Kaj-Axel Witt):
I det daglige bliver der hver onsdag støvsuget, vasket gulve, ordnet toiletter, vasket op, tørret støv
af, skovlet sne, slået græs, fejet fliser, pudset vinduer m.m.
Derudover kan der så nævnes enkeltopgaver, hvor af vi har en del med datoer på, men også en
del uden datoer, så derfor vil jeg vælge – i år – at bare nævne opgaverne i flæng – og der er så
helt sikkert nogen der ikke er nævnt.
Udbedring af skader efter svampeangreb på 15 m og forebyggende arbejder for samme. Bl.a. blev
der nedgravet omfangsdræn på østsiden af 15 banerne.
Skiftet farvebånd på RIKO maskine – 2 gange. Det lyder måske ikke af ret meget, men der gik da
meget tid med det 
Skiftet/repareret bæresnore på 15 m banerne
Skiftet/repareret bæresnore på 50 m banerne
Skiftet batterier i boksdør
Udført særskilt varmestyring for 15 m afdelingen
Skiftet filtre og luftposer på 15 m banens ventilationsanlæg
Forberedelser og afholdelse af 125 års jubilæum
I den forbindelse er Bent og Kaj-Axel nævnt en del gange – og tak for det- men det skal så nævnes
at vi så slap for at støvsuge, vaske gulve, ordne toiletter, vaske op, tørre støv af, slå græs, feje
fliser, grave render m.m.
Tagrender bliver renset 1 – 2 gange årligt – der er altså en lang stige, der skal flyttes nogle gange.
Der sprøjtes for ukrudt på den store p-plads, flisearealer og mange andre steder
Bekæmpelse af bjørneklo – Der er nogen der er ret skrappe med den store drænspade
Så er der lavet gelænder ved hovedindgang – opgang til p-plads og ved trappen til bålplads og
værksted.
Foreningens rifler er renset og ordnet
I juni var vi på skovtur til Sommers automobilmuseum i Nærum, hvor Henry havde – og uvist af
hvilken grund – fået arrangeret en GRATIS rundvisning af Ole Sommer selv. Bagefter var der
spisning hos Bolette. En rigtig hyggelig dag for alle medlemmer.
Alle skudfang på 15 m banerne er udskiftet med nye plader og nyt papir på forsiden.
El-arbejder. Der er næsten hele tiden noget der skal repareres og udskiftes ved vore mange
elinstallationer bl.a. kan nævnes, reparation af opvaskemaskine og omlægning af vandtilførslen til
samme, alarmanlæg, el-vandvarme, diverse relæer m.m.
Bent vil gerne – igen- gøre opmærksom på, at skiftning af el-tavle anbefales.
Skoleskydning var i år en stor opgave med 4 klasser fra Nivå skole og 2 klasser fra Fredensborg
skole, det vil sige ca. 130 elever gennemførte en skydning og vi fik stor ros fra lærere og elever.
Ud af disse mange elever blev der udtaget 6 hold, som lørdag den 17. nov. var til landsdelsstævne
i Hillerød hvor de klarede sig rigtig fint, ved stor hjælp fra Kejserklubben ved Gunnar, Ronald, Uffe
og Kaj-Axel.
I september tog ”klubben” en fridag og lavede indvielse af bålpladsen med lækker grill-mad og
pandekagestegning på bål.
Forberedelser til foreningens Galla-grill-aften.
Der er lavet nye borde og bænke ved bålpladsen.
Af de lidt mere spektakulære ting kan nævnes, at den der ”unævnelige” kumme på herretoilettet.
Jeg ved ikke hvad det er, de der herrer indeholder, men mindst een gang om året, så er røret ned
til afløbet fuldstændig stoppet med noget meget hårdt og ret ulækkert. Røret bliver så afmonteret
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og renset og det er ikke ret nemt – jeg har selv prøvet – og sidst var det vist Gunnar som klarede
det.
Der laves skiver og tælles patroner til div. skydninger.
Så har der været en ”gavekortskydning” en fredag eftermiddag, som Ib og Kaj-Axel klarede.
I løbet af året foretages en del indkøb af bl.a. øl og vand, kaffe, rengøringsartikler og andre
fornødenheder, hvor noget foregår om onsdagen og noget foregår andre dage.
Klargøring af 15 m banen til syn af politiet. Bl.a. åbnes der ind til kuglefanget, der tømmes for bly
og de store jernplader børstes rene og tørres over med olie.
Problemer med tagafvanding på den lange vestfacade af 15 m huset blev afhjulpet ved at føre et
nyt nedløb ned på midten og grave en ca. 10 m lang rørføring ned til en eksisterende brønd.
Året blev afsluttet med vor store julefrokost som blev holdt i foreningens lokaler, med deltagelse af
alle medlemmer og deres ledsager. Igen i år blev det en stor succes med dejlige juleretter
arrangeret og tillavet af medlemmer og vist specielt deres fruer. Flot afslutning på året.
Ud over dette vil jeg gerne nævne, at der også – specielt af nogle – blive brugt ret meget tid –
udenfor onsdagene.
I slutningen af året har vi fået 2 nye medlemmer. Ole Høj og Ove Rasmussen. Desværre har vi så
mistet Allan, vor formand for Kejserklubben og initiativtager til grundlæggelsen af klubben. Klubben
består nu af 15 medlemmer.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretning fra Seniorudvalget (Niels Chemnitz):
Året 2011/2012 er som næsten alle tidligere år. Vi har deltaget i Frederiksborg turneringen med 2
veteran, 1 seniorhold og et åben kl. Hold. Vort åben kl. hold vandt turneringen, men deltog ikke i
DM da det kolliderede med besøg fra Aumühle.
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.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretning fra Juniorudvalget (Marianne Olsen):
Ja så kommer min sidste beretning som formand for juniorudvalget, jeg vil sige at det har været en
fornøjelse at have lov til at låne jeres børn og børnebørn.
Lørdag d. 8. september tog Kirsten og jeg til Vingsted for at støtte Line Bagger som var til sit første
DM på 50 m. Hun var meget spændt på alt det der skulle foregå, og også en lille smule nervøs,
men hun skød rigtig flot 196,6 og 198,11 og blev nr. 81. Vi syntes det var kanon, men Line ville
godt have skudt bedre, men som vi sagde til hende det er bedre at deltage end slet ikke være til
stede.
Jonas H. Larsen skød 194,5 og 195,7 og han blev nr. 67 Line H. Larsen skød 197,8 og 199,12 og
blev nr. 36.
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Vores holdskydning gik ikke så godt, der var kun 3 børn og vi skal jo bruge 4, så vi tog Line, Martin
og Mathilde til Ranglisteskydning, de hygger sig i hinandens selskab og heppede på hinanden det
er de ret gode til.
Vi har også fået ”Svinet” tilbage til ungernes store begejstring og det kun med 6 skytter, så vi kan
godt være stolte af vores unger, de kan jo godt når det gælder.
Så har vi vores 5 kamp som vi er ret stolte af, og vi har indtryk af at både unger og de voksne
syntes det er en god ide, vi håber at den vil bestå i mange år, da vi alle går op i det med liv og sjæl,
det vindende hold får et diplom og håneretten resten af året. Vi slutter af med at gå ned til vores
flotte bådplads hvor vi råspiser af pandekager, kage, pølser og snobrød som Henrik har forberedt
til os, tak for det.
Vi glæder os allerede til næste år
Tak for lån af jeres børnebørn.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretning fra Pistoludvalget (Kaj-Axel Witt):
Det har været et meget roligt år og med meget få skader på snore og skivetræk.
De fleste af dem der har pistoler har overholdt de lovbefalede skydninger, men der er et par
stykker jeg skal have fulgt op på.
Til foreningsmesterskabet var der 7 deltagende skytter.
Foreningen har nu 8 registrerede pistolskytter.
Der er i årets løb ca. 12 forskellige, som har fået lov at prøve, om pistolskydning var noget for dem.
Det er mit indtryk, at hvis foreningen havde lyst, er der et stort potentiale for en rigtig pistolafdeling,
men det kræver jo både, at det er det vi vil og at der er nogle, som vil tage sig af det og det er ikke
lige det jeg har lyst til.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
Jan uddelte og gennemgik regnskabet på sum-niveau.
Ændringen i varesalg set i forhold til sidste år skyldes hovedsageligt Aumühle weekenden, dog er
det positivt at også vores kontingent indtægter er steget.
Ændringen i varekøb skyldes Aumühle weekenden samt, at der er indkøbt patroner til lager.
Ændringen i lokaleomkostninger skyldes som Kirsten var inde på i sin beretning, at der har været
fald i elforbruget.
Ændringen i andre omkostninger skyldes vores 125 års jubilæum som er bogført på konto 412
intern fortæring, der er tale om selve receptionen som kostede 26.000 kr. og Grill-Galla som
kostede 15.000 kr. Sidste år havde vi også udgifter til transporten til Aumühle, det havde vi ikke i
år, da det foregik hos os. Sidste år var der ligeledes købt inventar for 15.000 kr.
Ændringen i finansierng er næsten ikke eksisterende, dog skal det bemærkes at renteindtægterne
er faldet, da bankerne ikke vil give særlig meget i rente på indestående, tilgengæld er
bankgebyrerne faldet og vil forhåbentlig i 2013 være helt væk.
Ændringen i tilskud skyldes modtagne sponsorater i forbindelse med vores 125 års jubilæum. Vi
modtog følgende: Fredensborg Kommune 10.000 kr. Erhvervsforeningen 1.000 kr. Uge-Nyt 1.250
kr. DDS Nordsjælland 500 kr. EB Sportspræmier 300 kr. Derudover 2.000 kr. fra Nivå Fonden til
indkøb af skyttejakker til ungdomsafdelingen.
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Dette giver et underskud for året på 20.983,07. Differencen på 21.804.39 er den el, som er sparet i
2012, men som først kommer til udbetaling i 2013, men da besparelsen er opnået i 2012 er den
medtaget i dette regnskab, for at give et retvisende billede.
Vedr. lån fra DDS har vi 2 år tilbage på våbenboksen, 1 år tilbage på tagrenoveringen og 8 år
tilbage på 50m ombygningen.
Vi har forøget vores beholdning af salonpatroner, langdistance beholdningen er uændret pga.
manglende aktivitet.
Vi har brugt 58.950 patroner heraf er de 21.810 uden beregning.
Der er kommet 6 flere medlemmer, 5 seniorer og 1 junior.
Nu har vores tidligere kasserer takket for min hjælp gennem en årrække, nu er det så min tur til at
takke Knud for hans hjælp med de daglige opgaver som udbetaling af udlæg, kasseopgørelser
efter træninger m.v.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer:
§1: Nuværende tekst: ”Hjemsted: Kejserdal, Humlebækvej 64A, DK-3480 Fredensborg”
ændres til ”Hjemsted: Kejserdal, Humlebækvej 64D, DK-3480 Fredensborg”
§5: Nuværende tekst: ”stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og
10 bestyrelsesmedlemmer.” ændres til ”stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse
bestående af formand og 8 bestyrelsesmedlemmer.”
”stk. 2: Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, med 5 medlemmer det ene
år og 6 medlemmer det andet år.” ændres til ”stk. 2: Bestyrelsens medlemmer vælges for
2 år ad gangen, med 4 medlemmer det ene år og 5 medlemmer det andet år.”
Ændringer blev enstemmigt vedtaget.
5. Fastlæggelse af kontingenter
Vi forhøjer det nuværende kontingenter: Senior: 550,- Junior: 450,- Ungskytter: 375,- med 100,00kr
til næste år.
Ændringen blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer:
Marianne Olsen og Ove Rasmussen modtager ikke genvalg, og med de nye vedtægter, skal der
ikke vælges nogen som afløser. Jan Rasmussen, Kaj-Axel Witt, Niels Chemnitz og Ole Høj blev
alle genvalgt.
Suppleanter:
Istedet for Allan Hansen indtræder Uffe Jacobsen. Bent Westen og Erik B. Olsen blev genvalgt.
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Revisorer:
Mogens Petersen og Vagn Due blev genvalgt.
Revisorsuppleant:
Henry Carlsen blev genvalgt.
Fanebærer:
Kaj-Axel Witt og Ulrik Bendixen blev genvalgt.
7.

Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten og bød velkommen tilbage til Uffe som suppleant i bestyrelsen, og
takkede Marianne og Ove for tro tjeneste i bestyrelsen.
Generalforsamling blev afsluttet med et trefoldigt leve for foreningen.

Referent

Tinna Ringvig
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