Referat af generalforsamling 2014
onsdag d. 22. januar 2014 på Kejserdal
Referat nr. 2014/2

Møde start: kl. 19:30

Møde slut: kl. 21:20

Antal deltagere:

24 personer: Bent Westen, Birthe Larsen, Christian Høgh, Erik B.
Olsen, Gunnar Christiansen, Jan Rasmussen, Jakob Rasmussen, KajAxel Witt, Kirsten Petersen, Marianne Olsen, Niels J Chemnitz, Ole Høj,
Ole Petersen, Ove Rasmussen, Svend–Erik Jensen, Palle Mathiasen,
Peter Blakø, Tinna Ringvig, Uffe Jacobsen, Torben Pedersen, Susanne
Jönsson, 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 pistolafdelingen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage
4a) Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer:
§3: Nuværende tekst: ”Foreningen er, som kreds nr. 40 tilsluttet DDS Nordsjælland og
dermed undergivet DDS’ vedtægter.” ændres til ”Foreningen er medlem af DGI
Nordsjælland. Gennem dette medlemskab er foreningen omfattet af de regler og
bestemmelser, der gælder i DGI.”
§8: Nuværende tekst: ”stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen,
der af-holdes hvert år senest medio februar måned og indkaldes skriftligt eller
an-nonceres i dagspressen med mindst 14 dages varsel.” ændres til ”stk. 1: Foreningens
højeste myndighed er generalforsamlingen, der af-holdes hvert år senest ultimo marts
måned og indkaldes skriftligt eller an-nonceres i dagspressen med mindst 14 dages
varsel.”
§11: Følgende tilføjes: ”Formanden og kassereren kan sammen tegne for et beløb på
maks. DKK 50.000,-”
§17: Afsnit 2 Nuværende tekst: ”Der skal til enhver tid være nedsat et specielt udvalg –
kaldet
Kejserdaludvalget – der virker drift og vedligeholdelse, udvalget består af 5 medlemmer,
valgt af Kejserklubben, hvoraf formanden for Dauglykke Skytteforening er fast medlem.”
ændres til ”Der skal til enhver tid være nedsat et specielt udvalg – kaldet
Kejserdaludvalget – der virker drift og vedligeholdelse, udvalget består af 3 medlemmer,
som er formanden samt kassereren for Dauglykke Skytteforening og formanden for
Kejserklubben. Kejserklubben refererer til Kejserdaludvalget.”
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§ 17 afsnit 3. første sætning Nuværende tekst: ”Dette udvalg har dog ret til ansøgning”
Ændres til ”Dette udvalg har endvidere ret til efter ansøgning,”
§18: DDS er 2 steder ændret til DGI.
4b) Ole Højs forslag omkring ejerforhold og mandat fra generalforsamlingen for videre
forhandling med kommunen.
4c) I forbindelse med forældre-deltagelse når børne-skytterne er aktive, stilles forslag om
et reduceret medlemskab for forældre i forhold til et alm. senior-kontingent.
Dette skal være et tilbud til de forældre der ikke selv er aktive på skydebanen men ønsker
at støtte klubben samt have indflydelse/stemmeret på generalforsamling (dette har
børnene jo ikke)
5. Fastlæggelse af kontingenter.
6. Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birthe Larsen (på valg – modtager ikke genvalg)
Jan Rasmussen
Kaj-Axel Witt
Kirsten Petersen
Niels Chemnitz
Ole Høj
Peter Blakø (på valg – modtager genvalg)
Tinna Ringvig (på valg – modtager genvalg)
Ulrik Bendixen (på valg – modtager genvalg)

Suppleanter:
• Bent Westen (på valg – modtager genvalg)
• Erik B. Olsen (på valg – modtager genvalg)
• Uffe Jacobsen (på valg – modtager genvalg)
Revisorer:
• Mogens Petersen
• Vagn Due
Fanebærer:
• Kaj-Axel Witt (på valg – modtager genvalg)
• Ulrik Bendixen (på valg – modtager genvalg)
4. Eventuelt
Formanden bød velkommen til de fremmødte.
Formanden bad alle om at rejse sig og holde ét minuts stilhed for 3 skytter som har forladt os det
forgangene år: Henry Carlsen, Jørgen Geleff og H.C. Mortensen.
Formanden fortsatte derefter til dagsordens pkt. 1.
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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 primo
januar.
2. Aflæggelse af beretning
Formandens beretning (Kirsten Petersen):
Dette er formandens beretning afgivet på generalforsamlingen den 22. januar 2014.
Foreningen søger at blive mere og mere papirløs / omkostningsbevist. Vi søger som
noget nyt i 2014 at indkræve kontingent pr. email ligesom information fremover i videst muligt
omfang gives pr. mail. Jan Rasmussen har lavet det faktura-system der skal bruges i forbindelse
hermed. Det er derfor vigtigt at foreningen får så mange email-adresser på medlemmerne som
muligt. Porto er en væsentlig omkostning så vi sparer ganske mange penge ved brug af e-mail.
Allerede den 7. januar havde vi besøg af fritidsvejlederne Janne og Lotte fra Fredensborg
kommune, som så vores faciliteter og hørte lidt om vores aktiviteter. De var meget begejstrede og
vil gerne ”sende” børn op og prøve skydning. Vi aftalte at de skulle lige give mig og Ole Høj et praj,
hvis de kom med mere end 3 nye på én gang. De ville også gerne tilbyde 125 kr. pr. time pr.
instruktør for at åbne banen for flere nye.
Den 12. januar havde ”vagthold II” indvilliget i at passe på en Polterabend – oprindelig havde de
meldt 12 deltagere, men der kom kun 9 men de havde en dejlig oplevelse og Foreningen fik 1100
kr. ex. Forbrug af skiver, patroner osv. Godt gjort Marianne, Erik, Ole Høj og mig selv på 2½ time
en lørdag eftermiddag.
Aktivitetsmødet Mandag den 18. februar – vi så tilbage på et turbulent år i DDS Nordsjælland –
Kortdistanceformanden Thomas Pedersen undskyldte at nogle ting ikke kom ud til tiden og
resultat-formidlingen var for dårlig. Forslag fra Jørlunde om at ændre holdskydningen på 15m blev
nedstemt. Selve reglerne for holdskydningen blev diskuteret også at nogle tager for let på de regler
som allerede findes. Niels J. Chemnitz trak sig fra kortdistance-udvalget ved samme lejlighed. Der
var mange ting på dagsorden herunder noget personfnidder centreret omkring Hanebjerg
Skyttecenter, vil man vide mere herom er der referater fra repræsentantskabsmøde.
Et kort overblik ang. Fusionen: 2013 stod jo i fusionens tegn mht. til vores Landsdel og her
kommer et kort overblik.
1. jan. 2013 trådte fusionen mellem DDS og DGI i kraft således at alt vedrørende aktiviteter på
landsplan er samlet i DGI Skydning og skydebanerne i Vingsted samt skyttebutikken er organiseret
i skydebaneforeningen Danmark.
Næste fase af fusionen er så at landsdelsforeningerne skal organiseres på samme måde.
Bestyrelserne i DDS Nsj. og DGI Nsj. har således arbejdet på fælles vedtægter, som er sendt ud til
de berørte foreninger og blevet præsenteret på to møder henover 2013.
Ved repræsentantskabsmødet i DDS i efteråret blev fusionen vedtaget og det blev den også ved
DGI Nsj.'s generalforsamling i slutningen af året. Da vi i DDS Nordsjælland råder over
skyttecentrene Hanebjerg og Saxegaard er disse nu etableret som en selvstændig enhed som
Skydebaneforeningen Nordsjælland. Den siddende bestyrelse i det gamle DDS Nsj. fortsætter som
en forretningsbestyrelse indtil Idrætskonferencen i DGI Nsj. skydning i april 2014.
Kejserdaludvalget, der har haft en tilbagetrukket tilværelse, er blevet aktiveret i forbindelse med
afklaring af det organisatoriske forhold mellem bestyrelsen og kejserklubben. Det er nu præciseret
at Kejserklubben organisatorisk er underlagt Kejserdaludvalget.
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Ejerforhold på Kejserdal Bl.a. i forbindelse med ønske om kommunale tilskud til imødekommelse
af stigende krav til indretning og tekniske installationer, har bestyrelsen måttet konstatere, at der er
så store uklarheder omkring ejerforholdene at en afklaring skal tilvejebringes, da Dauglykke
Skytteforening ikke kan eksistere på længere sigt under de nugældende forhold.
Gennemgang af gamle aftaler herunder forelæggelse for DDS advokat har godtgjort, at med
indgåede aftaler så er det formelt Fredensborg kommune, som ejer såvel jord som bygninger hvor
Skytteforeningen har sit hjemsted.
På den baggrund beder bestyrelsen om generalforsamlingens tilslutning til at der indledes
forhandlinger med Fredensborg kommune med henblik på overtagelse af bygninger og anlæg og
dermed det formelle ejerskab til bygninger og anlæg efter bestyrelsen undersøgelser og møde
med kommunale embedsmænd.
Generelt:
Der blev afholdt 10 bestyrelsesmøder i 2013, hvor stort og småt blev behandlet.
Vagthold I og vagthold II mangler vagter – nogle forældre har henvendt sig og udtrykt ønske om at
deltage efter passende instruktion og gøre en forskel for foreningen. Vagt turnus er 5 uger hver
med en uge mandag og torsdag. Kontakt mig eller Jan Rasmussen, hvis I er interesseret i at
deltage på vagthold. Især vagthold I er hårdt ramt og mangler en til at sidde ved kassen.
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. Transporten
foregik denne gang i egne biler, da en bus blev for dyr, det gjorde desværre at nogle meldte fra.
Men vores økonomi kan ikke klarer bustransport på nuværende tidspunkt.
I oktober og november var der Skoleskydning og vi havde 6 skoleklasser oppe i alt 124 elever. Vi
kunne have haft hele 12 hold med i finalen oppe på Ålholmskolen, men desværre kunne Nivå skole
ikke samle de hold som skulle af sted. Til gengæld vandt Fredensborg skole 5 D finalen og havde
en fin tur til landsfinalen i Vingsted. Vi stillede med i alt 3 hold fra Fredensborg skole.
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 eller Jan
- at komme FØR uge 10.
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):
Sidste år kom jeg jo lidt hovedkuls ind i det her med at være formand for Kejserdaludvalget, i år har
jeg da haft god tid til at forberede mig - og det har jeg så gjort.
Kejserdaludvalget skal virke for drift og vedligeholdelse og dette foregår i det store og hele via
Kejserklubben – som vel kan siges at være Kejserdaludvalgets forlængede arm.
Oprindeligt troede jeg, at Kejserdaludvalget alene var noget med bygninger, men der står jo – skal
virke for drift og vedligeholdelse - og det dækker jo ret meget.
Jeg har derfor med mig 12 sider, som vedrører næsten alt hvad Kejserklubben har lavet, men da
det vel bliver for kedeligt at høre hvor mange gange Kejserklubben har støvsuget, har vasket op,
har ordnet toiletter, tørret støv af, vasket gulve, slået græs, renset tagrender, sprøjtet med gift,
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hakket ukrudt, været i byen og købe ind m.m. så har jeg 4 ½ siders referat, der fortæller mest om
det som jeg mener, må være relevant som referat for Kejserdaludvalget da det måske også er for
meget til i aften har jeg lavet 2 sider med det som jeg gerne vil sige i aften.
15.01. Brandsyn ved Ken Johansen hvor alt blev godkendt, dog skal vandslukkere
efterses ”rigtigt” om et år.
16.01. Vi havde besøg fra DDS af Leif Bay som gennemgik vore lokaler og faciliteter for at vi
kunne blive korrekt registreret i DDS. Han anbefale os, at få vor kontrakt med kommunen og få
genforhandlet vor brugsaftale snarest mulig – løber til 2018 – men vi kan ikke få afdragsfri lån i
DDS med løbetid på 10 år, hvis vi ikke samtidig er sikre på vor aftale med kommunen i mindst
samme tid. Samtidig konstaterede han, at ventilationen ikke opfylder kravene i dag, krav ved
lån/tilskud. Ligeledes er det ønskeligt at få vaskbare flader alle vegne på 15 banen. Så vi skal have
ændret vægge og gulv på sandbanen, alle flader på standpladserne skal skiftes til vaskbare flader.
13.02. Møde med Nordkysten om cement på gulvet på 15 m. banen
27.02. Møde med ekspert om fugt i 15 m. anlægget – ingen fugtproblemer
28.02. Opsat ildslukker i køkken. (Sponseret)
09.04. Møde med maler vedrørende 15m væg og loft.
24.04. Opsat ny garderobe i 15 m opholdsrum
01.05. Lavet nyt netværk til kontor opholdelokale, monteringer til TV.
06.-07.5 Installationer på 15 m baner for simulator.
15.05. Møde med topsikring, gennemgå bygninger og alarmanlæg med sikringskonsulent, – alt ok.
03.07. Renset tag på mellembygning med højtryksspuler og alm. afvaskning på undersiden af
taget.
10.07 afleverede patronhylstre, justeret låger på 15 m.
05.08. Kontaktet Helle i Park og Vej vedrørende stoppet vejbrønd.
07.08. Møde med kommunen og miljøgodkendelse – forlænget uden problemer.
Nye tagplader ved overgang mellem udestuen og den smalle overdækning
14.08. Renset tagrender, tætnet tagrender ved overdækket terrasse
21.08. Opretning af alle vinduer på 1. sal – yderbeklædning aftaget og vinduer retter og
yderbeklædning på sat igen. Vasket underside af plasttaget på terrasse. Udluftninger under huset
renset. Der har været en del arbejde med alarmanlægget og fejlmeldinger.
03.09. Gardiner i opholdslokale vasket af Ulla og Uffe.
11.09. Ændret taghældning og tagrende på halvtag.
13.11. Haft besøg af ingeniør fra Ålborg, som på foranledning af kommunen, skulle lave
energirapport på bygningerne. Forberede skoleskydning.
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Skoleskydning: Vi havde ca. 125 elever igennem og ca. 1 ½ uge før den 16. fik vi besked om at 12
hold var udtaget til landsdelsmesterskab i Hillerød – hvordan pokker arrangerer man at 48 elever
og mindst 12-15 forældre og 10 - 12 instruktører kommer til Hillerød inden kl. 10,00 en lørdag.
3 hold mødte op og det ene hold vandt guld. Endnu en lang lørdag i Vingsted hvor vi blev nr. 23
Gæsteskydninger:
07.06. en fredag med en skoleklasse der holdt fødselsdag kr.750,05.10. en lørdag med fætter-kusinefest kr.750,11.10. en fredag med 2 læseklasser fra Humlebæk skole kr.500,05.11. 3 tirsdage i træk med Ullerød Skole. kr.1.500,- + kr. 35,- pr. skydning
Stor tak til alle i Kejserklubben
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretning fra Seniorudvalget (Niels Chemnitz):
Vi har i det forløbne år stort set haft samme aktiviteter som tidligere.
Vores 15m Dauglykke Cup var så og sige ”fuld-automatisk” for første gang. Selvom der var små
tekniske problemer bl.a. Med netværksforbindelsen – synes alle det fungerede godt. Der var 210
skydninger med 114 som også skød til Ø-stævnet.
Vores åbenklasse hold vandt finalen på 50m og skulle have været i Vingsted, men det faldt
sammen med vores tur til Aumühle, så Hillerød kom af sted i stedet for os.
Klubmesterskabet på 15m i år havde kun 6 børneskytter og INGEN juniorer. Det må vi kunne gøre
bedre. Der var kun 12 stående med anlæg og seniorer var det Mads og Jan. Blev der overhovedet
afholdt et klubmesterskab på pistol? Husk at mød op den 24. eller 27. marts, vi bør kunne mønstre
flere deltagere i år!
Klubmesterskabet på 50m havde lidt bedre tilslutning på voksen siden – 13 deltagere, men der var
kun 3 børn og 1 juniorskytte.
Vi takker alle som har været med til at hjælpe med afvikling af stævnerne og Kejserklubben for
vedligehold af vore faciliteter.
Også tak for en vellykket juleskydning.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretning fra Juniorudvalget (Kirsten Petersen)
Da vi ikke har fundet en junior-udvalgsformand som skulle efterfølge Marianne – er det mig som
foretager beretningen.
Til Nordsjællandsmesterskaberne i februar måned var vi 9 skytter. Line Bagger blev en flot nr. 1 i
bedste børneklasse med 200/11 og 200/12. Tvillingerne Jönsson blev henholdsvis nr. 2 og 3 i
deres klasse. Rigtig flot af alle – heraf var de 5 børneskytter.
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Weekenden den 16. og 17. marts var der Danmarksmesterskaber for børn og juniorer på 15m i
Vingsted. Og for første gang nogensinde, tror jeg, havde Dauglykke Skytteforening hele 7 skytter
med. Tinna og jeg tog turen over søndag den 17. marts og alle ungerne havde en fin tur og skød
flotte resultater. Frederikke Jönsson blev bedst placeret med en 7. plads ud af 163 også Mathilde
Pedersen fik en præmie med hjem. I kan se resten af resultaterne på vores hjemmeside.
Der har i året 2013 været god gang i rangliste-skydningerne både på 15m og 50m. Line Bagger og
Martin Lauritsen blev begge nr. 3 på rangliste på 15m. På 50m blev Line nr. 2 og Mathilde nr. 3.
Dauglykke vandt finalen i holdturneringen på 50m for børn og skulle til DM i Vingsted. Forældrene
kørte derover og havde en weekend sammen med socialt samvær foruden skydningen. Foruden
børneholdet (Line, Mathilde, Frederikke og Amalie) var Jonas og Line Holm-Larsen også med.
Holdet blev nr. 5 med 791/33 point ud af 26 hold med sølle 3 point op til en finaleplads. Meget flot
af vores unger.
Fremtiden: Vi har i bestyrelsen modtaget en mail fra Susanne Jönsson angående fremtiden for
vores dygtige børneskytter. De savner noget mere og mere spændende træning. Vi mangler jo
desværre en juniorformand og der er ingen kandidater pt. Derfor er det mig som foretager
beretningen i dag. Vi håber at kunne lave endnu en ”klubaften” med teori og praktisk træning i
forskellige emner. Der er lavet en opgavebank, hvor børneskytterne kan trække en opgave, for at
variere træningen lidt. En af opgaverne er f.eks.
Tennisskydning: To skytter skyder mod hinanden – et skud af gangen. Den med den højeste point
værdi, vinder pointet. Der skal seks point til, for at sættet er vundet.
Årets griseskydning havde ikke det forventede udfald da grisen skiftede ejer. Hørsholm vandt
grisen i år. Det var åbenbart nogle regnefejl mht. vores point. Jeg kan ikke mindes hvornår
Hørsholm har vundet sidst, så det er dem vel ondt.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til jer forældre som bakker op med kørsel, kager osv. Jeg vil også
gerne sige tak til Marianne, som havde taget ud med ungerne, nu hvor jeg har været syg. Tusinde
tak også til Birthe, Gunnar og Tinna.
Tak for lån af jeres børn og børnebørn.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretning fra Pistoludvalget (Kaj-Axel Witt):
Det har været et meget roligt år og med meget få aktiviteter
De fleste af dem der har pistoler har overholdt de lovbefalede skydninger, men som de andre år er
der et par stykker der skal følges op på.
Foreningsmesterskab blev der ikke noget af i 2013
Foreningen har nu 8 registrerede pistolskytter.
Hvis foreningens mål er, at holde pistolskydning på så lavt niveau som muligt, så er det lykkedes
meget godt i 2013.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren
Jan uddelte og gennemgik regnskabet på sum-niveau.
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Faldet i varesalget skyldes hovedsageligt Aumühle weekenden som sidste år blev afholdt i
Tyskland. Af positive ting kan nævnes at skydearrangementer er steget, det er
skydearrangementer udenfor normale træningstider hvor vi åbner banen for dem der vil betale for
det, det er hovedsageligt Kejserklubben som forestår disse arrangementer, så en stor tak til dem.
Faldet i varekøbet skyldes igen Aumühle weekenden samt, at der er brugt patroner og skiver fra
lager, som blev indkøbt sidste år.
Faldet i lokaleomkostninger skyldes vores besparelsesstrategi som vi startede på i 2012 og har
fortsat i 2013. Faldet er størst på elforbruget og forsikringerne. Forsikringerne vil falde yderligere i
2014, hvorimod det er usikkert hvad der sker med elforbruget det afhænger om det bliver en varm
eller kold vinter.
Faldet i andre omkostninger skyldes, at vi sidste år afholdte vores 125 års jubilæum. Dog har der
også været stigninger, bl.a. inventar hvor der er anskaffet nyt TV, kopimaskine og støvsuger –
finansieringen af TV’et kommer vi tilbage til. Stigningen i gaver/blomster skyldes bl.a. bårebuketter
til vores 3 medlemmer som vi har måtte sige farvel til i det forgangne år.
Stigningen i finansieringen skyldes en højere renteindtægt.
Stigningen i tilskud skyldes, at vi ultimo januar 2013 modtog restfordeling fra Fredensborg
Kommune vedr. 2012 lokaletilskuddet på 40.000,- De 4.000,- i sponsorat er til det indkøbte TV og
det er æresmedlemmerne Henry Carlsen, Kaj Løve Jensen, Svend-Erik Jensen og Uffe Jacobsen
som hver har sponseret 500,- dertil kommer Allan Hansens enke Mette som har sponseret 2.000,hvilket giver de 4.000,-. Tilskuddet fra DDS er fra skoleskydningen.
Dette giver et overskud for året på 102.308,97. Overskuddet skyldes de 40.000,- som vi har
modtaget i restfordelingen 2012 fra Fredensborg Kommune og at vi har nedbragt vores udgifter
samt brugt fra lager af patroner og skiver.
Vedr. lån fra DDS nu Skydebaneforeningen Danmark har vi 1 år tilbage på våbenboksen og 7 år
tilbage på 50m ombygningen.
Kassereren takkede Knud for hans hjælp med de daglige opgaver som udbetaling af udlæg og
kasseopgørelser efter træningen.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
4.

Behandling af indkomne forslag
4a)
Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer:
§3: Nuværende tekst: ”Foreningen er, som kreds nr. 40 tilsluttet DDS Nordsjælland og
dermed undergivet DDS’ vedtægter.” ændres til ”Foreningen er medlem af DGI
Nordsjælland. Gennem dette medlemskab er foreningen omfattet af de regler og
bestemmelser, der gælder i DGI.”
§3: Ændringer blev enstemmigt vedtaget
§8: Nuværende tekst: ”stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der
af-holdes hvert år senest medio februar måned og indkaldes skriftligt eller annonceres i
dagspressen med mindst 14 dages varsel.” ændres til ”stk. 1: Foreningens højeste
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myndighed er generalforsamlingen, der af-holdes hvert år senest ultimo marts måned og
indkaldes skriftligt eller annonceres i dagspressen med mindst 14 dages varsel.”
§8: Ændringer blev enstemmigt vedtaget.
§11: Følgende tilføjes: ”Formanden og kassereren kan sammen tegne for et beløb på
maks. DKK 50.000,-”
§11: Ændringer blev enstemmigt vedtaget
§17: Afsnit 2 Nuværende tekst: ”Der skal til enhver tid være nedsat et specielt udvalg –
kaldet Kejserdaludvalget – der virker drift og vedligeholdelse, udvalget består af 5
medlemmer, valgt af Kejserklubben, hvoraf formanden for Dauglykke Skytteforening er fast
medlem.” ændres til ”Der skal til enhver tid være nedsat et specielt udvalg – kaldet
Kejserdaludvalget – der virker drift og vedligeholdelse, udvalget består af 3 medlemmer,
som er formanden samt kassereren for Dauglykke Skytteforening og formanden for
Kejserklubben. Kejserklubben refererer til Kejserdaludvalget.”
§17: Afsnit 2: Gunnar spørger om ikke Uffe og Bent har siddet i udvalget, og om de så ikke
skal være i udvalget mere. Dette er korrekt. Ændringer blev enstemmigt vedtaget.
§17: Afsnit 3: første sætning Nuværende tekst: ”Dette udvalg har dog ret til ansøgning”
Ændres til ”Dette udvalg har endvidere ret til efter ansøgning,”
§17: Afsnit 3: Ændringer blev enstemmigt vedtaget.
§18: DDS er 2 steder ændret til DGI.
§18: Ændringer blev enstemmigt vedtaget.
4b) Ole Højs forslag omkring ejerforhold og mandat fra generalforsamlingen for videre
forhandling med kommunen
Forslaget drøftes
Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at de må klargøre ejerforholdet.
4c) I forbindelse med forældre-deltagelse når børne-skytterne er aktive, stilles forslag om
et reduceret medlemskab for forældre i forhold til et alm. senior-kontingent.
Dette skal være et tilbud til de forældre der ikke selv er aktive på skydebanen men ønsker
at støtte klubben samt have indflydelse/stemmeret på generalforsamling (dette har
børnene jo ikke)
Forslaget undersøges ved DGI ang. Ansvarsforsikring og sikkerhedsmæssige forhold.
5. Fastlæggelse af kontingenter
Vi bibeholder de nuværende kontingenter: Senior: 650,- Junior: 550,- Ungskytter: 475,6. Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer:
Birthe Larsen ønsker ikke genvalg.
Kirsten Petersen, Peter Blakø, Tinna Ringvig og Ulrik Bendixen ønsker alle genvalg.
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Palle Mathiasen vil gerne træde ind som suppleant i stedet for Erik Olsen, som træder ind i
bestyrelsen fra sin suppleant rolle.
7. Eventuelt
Torben og Susanne vil gerne stille op som fælles junior formand, med støtte fra Kirsten. Uffe vil
gerne stå til rådighed for træning om mandagen og evt. andre af ugens dage, der er i efterårsferien
i Vingsted Juniorskyttekursus som kunne være en oplagt mulighed.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten og bød velkommen til Erik Olsen i bestyrelsen og til Palle
Mathiasen som suppleant. Formanden og takkede Birthe for tro tjeneste i bestyrelsen.
Generalforsamling blev afsluttet med et trefoldigt leve for foreningen.
Der blev serveret lidt at spise og drikke.
Referent

Tinna Ringvig
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