
 
Dauglykke Skytteforening 40. Kreds Humlebækvej 64 D, DK-3480 Fredensborg CVR-nr.: 29 57 35 22 
skydning@dauglykke.dk www.dauglykke.dk   Tlf.: 49 19 20 80 

Referat af generalforsamling 2015  
Onsdag d. 11. marts 2015 på Kejserdal 

 
Referat nr. 2015/2 Møde start: kl. 19:30 Møde slut: kl. 20:35 
 
Antal deltagere: 17 personer: Bent Westen, Erik B. Olsen, Jan Rasmussen, Kaj-Axel 

Witt, Kirsten Petersen, Knud- Erik Svendsen, Marianne Olsen, Niels J 
Chemnitz, Ole Høj, Palle Mathiasen Peter Blakø, Tinna Ringvig, Uffe 
Jacobsen, Torben Pedersen, 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  

 
Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer: 
§12: Nuværende tekst: ”Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. ” ændres til 
”Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Formand og kasserer må ikke være 
samme person. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til medlemmer af 
bestyrelsen. ” 

 
§15: Nuværende tekst: ”Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest den 31/1 afgiver kassereren 
driftsregnskab og status til revisorerne. ” ændres til ”Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest 3 
måneder efter endt regnskabsår afgiver kassereren driftsregnskab og status til revisorerne. ” 

 
5.   Fastlæggelse af kontingenter. 

 
6.   Valg af:  

Bestyrelsesmedlemmer: 

 Erik Brunsholt Olsen 

 Jan Rasmussen (på valg, modtager genvalg) 

 Kaj-Axel Witt (på valg, modtager genvalg) 

 Kirsten Petersen  

 Niels Chemnitz (på valg, modtager genvalg) 

 Ole Høj (på valg, modtager genvalg) 

 Peter Blakø  

 Tinna Ringvig  

 Ulrik Bendixen  
 

Suppleanter: 

 Bent Westen (på valg, modtager genvalg) 

 Palle Mathiesen (på valg, modtager genvalg) 
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 Uffe Jacobsen (på valg, modtager genvalg) 
 
Revisorer: 

 Mogens Petersen (på valg, modtager genvalg) 

 Vagn Due (på valg, modtager genvalg) 
 
Fanebærer: 

 Kaj-Axel Witt (på valg, modtager IKKE genvalg) 

 Niels Chemnitz (på valg, modtager genvalg) 

 Ulrik Bendixen (på valg, modtager genvalg) 
 

7. Eventuelt 
 
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte. 
 
Formanden fortsatte derefter 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 primo 
januar. 
 
 
2. Aflæggelse af beretning 
Formandens beretning (Kirsten Petersen): 
Dette er formandens beretning afgivet på generalforsamlingen den 11. marts 2015.  
 
Det er en lidt kortere beretning end det plejer at være – det synes nogen er godt andre vil gerne 
have den lange version.  
 
Dauglykke Cup 15m blev gennemført først i februar med 127 skytter, hvilket var rigtig godt. 
 
Den 17. februar afholdte juniorafdelingen et møde om mentaltræningen – der var 20 deltagere og 
det var rigtig godt – det vil Torben nok komme mere ind på.  
 
Dauglykkes BK hold gjorde det igen! De dygtige unge mennesker vandt DDS Nordsjællands 
holdturnering overlegent og deltog dermed i DM 15 m i Vingsted i marts.  
Det tegnede til at blive rigtig spændende, da Dauglykke KUN havde 1 point forskel inden finalen. 
Ved finalen skød Dauglykke-holdet 799 og 44 x-er, så de slog fast at de var bedst på fornem vis. 
Til DM 15m 2014 blev holdet nr. 12 med 792/39 ud af 25 deltagere og landsdelen blev en flot nr. 2. 
 
Klubmesterskabet 15m 2014 gik ret godt og igen var det Jan Rasmussen som ”løb” med 
klubmester titlen. Der var 21 deltagere hvoraf de 9 var børneskytter. 
 
I april blev det sidste Repræsentantskabsmøde efter fusionen med DGI, samt stiftende 
generalforsamling af Skydebaneforeningen Nordsjælland (Hanebjerg og Saxegaard). 
På mødet blev alle midlerne fra DDS NSJ overført til skydebaneforeningen inkl. fonden. 
Dorthe Overgaard blev valgt til formand for DGI Skydning som er aktiviteten under DGI. Peer Munk 
blev formand for bestyrelsen af Skydebaneforeningen. Jeg synes at vi skal glæde os over at 
Hanebjerg nu er miljøgodkendt og i fuld gang stor ros til Peer. Niels og jeg deltog. 
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Der har året igennem været en del gæsteskydninger, men det vil Kaj-Axel formodentlig komme 
nærmere ind på. 
 
Anhængeren har været stjålet, men blev fundet i Lyngby og er blevet afhentet. Der blev snakket 
om at traileren skal skrives ud når nogen låner den, så vi altid ved hvor den er henne. Det blev 
aftalt at når nogen låner den skrives det på whiteboard tavlen ved den røde boks. 
 
Dauglykke Cup på 50m blev gennemført primo maj, med 92 skytter. 
 
Den 13. juni afholdte Juniorafdelingen Skyd og pizza. Det kommer Torben nok nærmere ind på. 
 
Sommerfesten blev gennemført og var igen i år en succes. 
 
Indbrud i værkstedet, der er indkøbt nyt værktøj samt sikret værkstedet med vandrør foran vinduet. 
 
Femkampen blev aflyst pga. for få deltagere. Lad os allerede nu sætte kryds i kalenderen, så vi 
kan gennemfører femkampen i 2015, lørdag den 29. august. 
 
Aumühle weekenden blev afholdt 20-21. september, vi var ikke så mange hverken fra Aumühle (13 
personer) eller fra Dauglykke (19 personer), men hyggeligt var det. 
 
Vi har modtaget DKK 2.000,- i støtte fra Nivå fonden. 
 
Juniorafdelingens bankospil var en stor succes, med masser af flotte præmier, der var 60 personer 
til stede ca. 1/3 var skytter. Bankospillet gav et overskud på DKK 5.400,- Det var rigtigt hyggeligt 
og stor tak til juniorafdelingen for arrangementet.  
 
Ændringer i vagtholdene, Mona, Mads og Per er kommet på vagthold. I det nye år kan Mona ikke 
hjælpe på vagtholdet, så Jakob træder til i stedet for. Gunnar og Per har fået nøgle ligeledes skal 
Jakob og Mads, der er udfyldt papirer på dem alle, vi afventer at få dem retur fra politiet. 
 
Vi vandt foreningsprisen 2014 i Fredensborg Kommune, med hæderen følger en check på DKK 
5.000,- vi havde også ansøgt om fritidslederprisen, men den vandt vi ikke. Foreningsprisen er vi 
meget stolte og beæret over at have modtaget. 
 
Nordea sendte et brev ud om, at de ønskede billede ID på samtlige bestyrelsesmedlemmer, det 
blev senere lavet om så nu har de kun fået på formanden og kassereren. Billede ID fra øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er blevet destrueret. 
 
Klubmesterskabet på 50m havde sølle 12 deltagere, det er simpelthen for dårligt. Mathilde blev en 
flot nr. 1 med 399/16 og Jan blev klubmester med 387/13. Kaj-Axel vandt klassen med anlæg med 
392/15.  
 

Og selvfølgelig vandt vi grisen tilbage  

 
Skoleskydningen blev gennemført i DGI Nordsjælland var vi den forening med flest hold tilmeldt i 
alt 49 hold med 4 på hver.  
Nivå Skole vandt Landsdelsfinalen og tog sig også af 2. og 3. pladsen.  
De 2 bedste hold var en tur i Vingsted og blev nummer 26 og 32. Vi havde en rigtig fin tur til 
Vingsted og det tæller jo også. 
 
Vedr. ejerforhold – Indlæg fra Ole Høj: 
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Ved generalforsamlingen 2014 blev redegjort for hvorledes vi havde, måtte konstatere, at 
foreningen ikke, som vi gik og troede, var den formelle ejer af vores bygninger med det tilhørende 
anlæg. 
 
Det blev på generalforsamlingen besluttet, at der skulle tages kontakt med Fredensborg Kommune 
med henblik på at foreningen overtager bygningerne. 
 
Den 26.11.2014 var vi til en forhandling med embedsmændene efter at sagen på baggrund af 
ansøgning havde været forelagt de politiske udvalg. Sideløbende der var rettet henvendelse til 
kendte ”venner” i udvalget hvor vi har redegjort for situationen med ønske om støtte. 
 
Fra administrationen var udført et stort stykke arbejde i forelæggelsen af sagen, der tog 
udgangspunk i vores henvendelse. Vi må kvittere for en positiv og imødekommende holdning til 
vores henvendelse. 
 
Der var til mødet afsat en time, der indledtes med en kort orientering fra administrationen omkring 
det videre forløb i beslutningsprocessen. 
 
Herefter var en gennemgang af de politiske beslutninger, der i udvalgsbeslutningen fremstår med 7 
overskrifter. 

1. At kommunen overdrager bygning på ejendommen matr. nr. 8a og 8g Søholm By, Asminderød, 

beliggende Humlebækvej 64 til Skytteforeningen, der får skøde på bygning på lejet grund.  

2. At investeringerne eftergives med begrundelse i, at foreningen har vedligeholdt og udbygget 

bygningen siden 1980 uden at have modtaget tilskud hertil fra kommunen til at vedligeholde en 

bygning som formelt set har været kommunal. 

3. At kommunen betaler udgifterne til udarbejdelse af skøde og til tinglysning. Udgiften finansieres af 

fritidspuljen. 

4. At der ikke ydes særskilt økonomisk tilskud til foreningen udover sædvanlige tilskud efter 

Fredensborg Reglerne. 

5. At det fremgår af parternes aftale, at foreningen undersøger muligheden for energiinvesteringer i 

forbindelse med renoveringen herunder investering i varmepumpe. 

6. At lejeaftale for grund fastsættes så den varer i 30 år og at kommunen ikke skal betale for bygninger 

og anlæg, hvis lejekontrakten ophører efter 30 år. 

7. At der skal fremgå af aftalerne med Skytteforeningen, at bygningen ikke kan overdrages til 

tredjemand uden kommunens samtykke. 

 
De 5 første punkter/overskrifter gav ikke anledning til megen drøftelse. 
 
Efterfølgende var en meget åben og imødekommende drøftelse med henblik på en uddybning af 
det indhold de omhandle punkter skal have. 
 
Vi fremførte vore ønsker og synspunkter, der blev noteret og vi oplevede, at de i al væsentlighed 
kan imødekommes dog vil kommunens jurist godt lige have lidt tid til at overveje den endelige 
formulering. 
 
Det er herefter aftalt, at der arbejdes hen mod en overtagelse af bygninger på lejet grund med 
overtagelse pr. 01.01. 2015. Dette er en praktisk dato politisk og administrativt, men dog i 
erkendelse af at det endelige og administrative omkring godkendelser i udvalg og tinglysning må 
antages at have en tidshorisont som rækker lidt ind i det nye år. 
 
Herefter afventer vi udkast fra kommunen vedrørende lejeaftale / brugsaftaler og skøde på bygning 
og vilkår i forbindelse hermed. 
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Vi der deltog i mødet er enige i at det var en god dag for Dauglykke skytteforening og foreningens 
fortsatte eksistens. 
 
Året sidste aktivitet var juleafslutningen der havde 34 skydninger heraf 8 børn og 26 voksne. Vi 
plejer at være flere, men håndboldskampen kan måske have spillet ind.  
 
Desværre har der været en del udmeldelser i årets løb og det er ikke blevet opvejet med antallet af 
indmeldelser, så vores medlemstal nu er noget under de 100. 
 

Til sidst vil jeg lige sige vi har fået ny hjemmeside – den er blevet rigtig flot synes jeg. 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen.  
 
 
Beretning fra Kejserdaludvalget (Kaj-Axel Witt): 
Der har i år ikke været de store udfordringer og nytænkninger, da vi jo som nævnt i formandens 
beretning har arbejdet under den ”skygge”, at bygningerne slet ikke er vor egne. 
Ud over de helt alm. opgaver med oprydning, støvsugning, vinduespudsning, rengøring af alle vore 
mange faciliteter, græsslåning, hækklipning, ukrudts bekæmpning, vil jeg nævne nogle mere 
specifikke opgaver. 
Der næsten ikke en uge hvor der ikke er behov for forskellige el-arbejder og el-relaterede arbejder 
og det er vi jo så heldige, at have en elinstallatør til at klare. 
Nye bagbeklædninger på 15 banerne. 
Repareret hullet over trappen til 15 m. 1. sal – blev brugt til gennemføring af ledninger til tv –printer 
og kopimaskine. 
Standpladsbord til skydesimulator fik udvidet bordplade og sider – væltede derefter og blev så 
lavet igen. 
Flagstangen vasket isat ny snor 
Rensning af tag og tagrender. 
Oprydning i depotrum efter angreb af mus. 
Opfriskning af bordplader i køkken 
Nyt halvtag ved udhuset – værkstedet. 
Brandslukkere efterset. 
Klargøring til Dauglykke Cup – sætte borde op – lave skiver m.m. – oprydning efterfølgende 
Malet vinduer. 
Klargøring af 15 m banerne til syn af politi. 
Projektør og lys til skydesimulator 
Møde på skydebanen om ejerskab og derefter møde i kommunen. 
Afmontering af kontakter ved skydedør  
Afmontering – opretning – og isætning af skydedør. 
Reparation og vedligeholdelse af 3 plæneklippere. 
 
Da vi mødtes i Kejserklubben her til morgen, var vores anhænger væk og ingen vidste hvor den 
var, eller hvem der havde lånt den. Til gengæld har der de sidste 14 dage holdt en fremmed 
anhænger på vor P. plads, som vi nu gerne ville af med. Så jeg gik i gang med at ringe rundt for at 
høre hvem der kunne have lånt vores anhænger og så for at ringe til politiet om den fremmede 
anhænger. Inden jeg nåede rigtig i gang, blev skytteforeningen ringet op af politiet, som kunne 
fortælle os, at vor anhænger holdt i en indkørsel på Lundtoftevej, hvor den holdt i vejen for et 
arbejdshold og at anhængeren var fyldt med jord. Da vi havde lovet at hente anhængeren hurtigst 
mulig, kunne jeg så gå over til at tale med politiet om den fremmede anhænger. Da politiet fik 
nummeret, kunne de straks se, at den havde været meldt stjålet for ca. 1 år siden fra et byggefirma 
i Helsinge. 
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Uffe og Ole kørte til Lyngby og hentede vor anhænger og kørte til genbrugsstationen ved 
vandtårnet i Hørsholm og fik den tømt for jord – og byggefirmaet i Helsinge kom og hentede deres 
anhænger – så nu er der igen orden på p. pladsen. 
Der har været en del problemer med knækkede og slidte snore på 50 m banerne, så der har været 
arbejdet med at finde egnede snore til en god pris. Vi fandt et fa. i Hvide Sande – Hau Nylon hvor 
vi kunne få 5 mm. for 2,36 pr. m. og 4 mm. til 1,65 pr. m. Det er det billigste vi har kunne opdrive.  
For at afprøve hvilke liner der er bedst egnede, havde vi bestilt 220 m 5 mm og 105 m 5 mm. 
hårdflettet, men vi fik så leveret 220 m 4 mm. og 95 m hårdflettet 4 mm. På regningen havde vi 
betalt for 5 mm. line selv om vi kun fik 4 mm.  Til gengæld fik vi så en aftale med Hau Nylon, Hvide 
Sande, om at de ganske gratis sendte 105 m mere af det 5 mm hårdflettede. Så nu skal vi afprøve 
hvilke snore vi helst vil bruge. 
Rep. af el-vandvarmeren – nyt varmelegeme  
Udskiftning af alle skiveplader på 50 m. banerne. 
Omlægning af fliser under overdækningen. 
Justering af ventilationsanlægget. 
Indbrud i værksted og værktøj for ca. 12.000,- stjålet. 
Låsen var forsøgt klippet i stykker og håndtaget forsøgt brækket op, men uden held. Så   havde de 
pillet hele den store rude ud og lagt pænt på havebordet, sammen med listerne. Stjålet vor 
buskrydder og forskellige maskiner, vor radio og højtalerne, samt en trillebør. Trillebøren fandt vi 
ovre hos naboen (skolen) ude bag i deres have. Så gik der jo lidt tid med at anmelde skaden til 
politiet og sætte ruden i igen. 
Omlægning af fliser ved trappe til P. pladsen. 
Omlægning af fliser ved hoveddør – nogle kæmpe stor og lange rødder kom frem.  
Tyverisikring af ruden i værkstedet med ½ ” galvaniserede rør som tremmer. 
Limet ben/understel på bord 
Nye plader til 15. skiverne 
Hele 50 m arealet jævnet ud med pladevibrator.  
Udarbejdet miljørapport til kommunen og indsendt denne. 
Møde med Leif Bay fra Skydebaneforening Danmark om 50 m. banernes tilstand – alt ok 
I 2014 er der indtjent kr. 6.000,- ved gæsteskydninger + skiver og patroner. 
Skoleskydning har fyldt rigtig meget i efteråret. Der er afholdt ca. 200 skydninger på vor bane, som 
resulterede i en meget flot deltagelse i Hillerød med 12 udtagne hold, hvoraf de 9 hold 
gennemførte og endte ud med en 5. plads - en bronzemedalje – en sølvmedalje – og en flot 
guldmedalje og deltagelse i Landsmesterskaberne i Vingsted med 2 hold. 
Som formand for Kejserdal udvalget vil jeg gerne rette en meget stor tak til Kejserklubben, som 
onsdag efter onsdag hele året rundt møder op og bruger en formiddag på skytteforeningens ve og 
vel. Det er da værd at takke for. 
Formand for Kejserdal udvalget 
Kaj-Axel Witt 
 
 
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 anden gang. Vi slap for tekniske 
problemer og alle synes det fungerede godt. Der var 208 skydninger med en 
del som også skød til Ø-stævnet. 
Klubmesterskaberne på 15 m og 50 riffel har været afholdt og vidst ingen på pistol. 
 
Husk der er klubmesterskab den 23, 26 og 30 marts 2015. 
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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 (Torben Pedersen) 
Jeg vil starte med at sige, at da Susanne og jeg uden videre kendskab til jobbet – sagde ja til at 
overtage Børne og juniorudvalget, skulle det være med fokus på at styrke det sociale sammenhold, 
i en meget individuel sport, som skydning er.   
 
Vi lagde hårdt ud med at kontakte bestyresen for et økonomisk bidrag, til eb aften med en super 
dygtig mental coach i februar, men ved egen betaling fra deltagerne, lykkes det at undgå et unødig 
indgreb i klubkassen, men tak for opbakningen. 
Det blev en meget spændende og lærerig aften med Mark Vogel, som vores instruktør hed, og jeg 
tror alle 20 deltager fik noget med, til at forbedre deres mentale indstilling på og uden for banen. 
 
Der var specielt 4 unge mennesker, som havde lyttet rigtig godt efter, Line, Frederikke, Frederik og 
Mathilde, som skulle skyde finale dagen efter d. 18 februar i 15m holdskydning, og vandt suveræn 
stil med 799/44 et meget flot resultat og nogle stolte nordsjællandsmestre, var helt klart og finde i 
Jørlunde denne aften. Med et resultat som man vinder DM med. 
 
Raglisteskydning i BK1 på 15m blev Line Bagger en flot nr. 1 og Frederikke Jønsson en ligeså flot 
nr.2 
 
Ved nordsjællandsmesterskabet på 15m fik Frederikke en flot 2 plads og Line en flot 3 plads, kun 
x10 skilte Frederikke fra den helt store succes. 
 
Så blev der gjort klar til DM, for vores dygtige børneskytter Line, Frederikke, Frederik og Mathilde. 
Børne blev udstyrer med super flotte sportstasker, med navn og logo af holdets sponsor EBO glas, 
Tusind tak til Hr. og Fru Olsen. 
 
Men inden afrejse til Vingsted, måtte de lige en tur gennem mediemøllen, grundet deres flotte 
nordsjællandsmesterskab, 2 flotte artikler og billeder af Claus Bier kunne læses i henholdsvis 
Ugebladet og Lokalavisen, En fantastisk promovering af Dauglykke skytteforening. 
 
Det blev til en flot 12 plads, ud af 26 hold og en flot 2 plads til Østsjællands landsdelshold, hvor 
Line og Frederike var blandt deltagerne. 
 
Fredag d. 13 juni, inden vi gik på velfortjent sommerferie, havde vi lavet et børnearrangement 
”Pizza og Pletskud” med omkring 10 børneskytte som under kyndig ledelse af Uffe, Marianne og 
Hr. Olsen, fik lært at indstille rifler, på forskellige måde i hold at to og to. 
Det hele ble afsluttet med Pizza og en omgang bordfodbold, hvor alle havde en fantastisk fredag 
aften. 
 
Henover sommeren, deltog vi også i 50m ranglisteskydning, og det blev til rigtig mange 
førstepladser. Mads, Elene og Victoria, gjorde Line, Mathilde og Frederik selskab, på forskellige 
skydebaner rundt omkring i Nordsjælland. 
 
Mads kom med på vores børnehold, som skulle kæmpe om at hjemføre ”The Double” og lad det 
være sagt med det samme, han gjorde det super godt, sammen med sine holdkammerater 
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Mathilde, Line og Frederik sammen vandt de 50 m. holdskydning og endnu et 
Nordsjællandsmesterskab. 
Pga. DGI havde lagt Dm skævt i forhold til vores kalender, var det kun Line som deltog. 
 
Fredag i uge 43, afholde vi vores Bingospil som nævnt i formandens beretning med stor succes, 
ikke mindst økonomisk. 
En stor tak skal naturligvis tilfalde Susanne, som til tros for Frederikke karrierestop inden for 
skydning, Var den absolutte primus motor, ikke mindst hvad angik præmiebordet, mange mange 
tak til hende for indsatsen. 
Derudover vil jeg kun opfodre dem, som ikke deltog, til at ofre 2 timer og en hundredkroneseddel, 
når vi gentager arrangementet fredag i uge 44 i år. Det betyder bare så meget at vi kan glæde de 
unde mennesker. 
 
Den 19 nov. Blev børnene velfortjent hyllet af vores borgmester og Per Frost, for deres flotte 
bedrifter, med de vundne nordsjællandsmesterskaber. En hyggelig aften på kommunens regning. 
 
Grisen fik også den plads som vi synes den bedst er tjent med, nemlig bordet i vores klubhus, 
Mathilde, Mads, Elena og Peter tog samtlige 1 pladser alle 3 gange i hver række.  
 
Til juleafslutningen fik vi uddelt vores medaljer til alle vores børn, har skudt Kanonbjørn og andre 
skydemærker, klubmester på 15 m. blev Frederikke Jønsson og klubmester på 50 m. blev Mathilde 
Pedersen, som også modtog årets juniorpokal, som noget nyt, uddelte vi årets skyttekammerat, 
som fuld fortjent tilfaldt Victoria Laudrup. 
 
Vinterens ranglisteskydning har med nye udfordringer til Line og Matilde, i form af deres nye status 
som juniorskytter, men ingen tvivl om at de nok skal blive rigtig gode. Mads, Victoria og Elena har 
virkelig fundet et højt niveau, og ingen tvivl om der venter rigtig mange 1 pladser til de 3. jeg 
glæder mig personligt rigtig meget til at følge dem. 
 
Vi håber naturligvis, at vi snart har nogle nye holdkammerater til dem alle, så vi igen kan gøre os 
gældende på holdsiden. 
 
Det står helt klart øverst på vores ønskeseddel. 
 
Vi har sluttet dette kalenderår med 1 marts at give børnene en tur i Allerød Bowlinghal, hvor der 
blev hygget, bowlet og spist pizza til stor glæde for deltagerne, som godt vil gøre arrangementet 
om en anden gang. 
 
Og tirsdag d. 3 marts, var der træningsaften med David fra Ølstykke, som havde indvilliget i, at 
dele ud af sine erfaringer fra mange timer på skydebanen. 
En fire timer lang aften, hvor enkel skytte blev personlig instrueret i små detaljer og justeringer, 
som den enkelte med garanti vil få stor glade af fremover, super god aften. 
 
Inden jeg slutter helt, vil jeg godt på alle børnenes vegne, takke en speciel person, som uagtet 
tidspunkt, dag eller lignede står her hver gang vi har brug for det, når vi skal have åbnet til riflerne. 
På børnenes vegne en hilsen til Fru. Olen. 
 
      
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen.  
 
 
Beretning fra Pistoludvalget (Kaj-Axel Witt): 
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Egentlig havde jeg lyst til bare at lave en kopi af sidste års beretning, men det går vel ikke, selv om 
historien er den samme. 
 
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 heller ikke noget af i 2014. 
 
Muligheden for at skyde med pistol er tilstede og det er vel godt nok indtil videre. 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren 
Jan uddelte og gennemgik regnskabet på sum-niveau.  
 
Stigningen i varesalget skyldes hovedsageligt Aumühle weekenden som i år blev afholdt hos os. Af 
positive ting kan nævnes at skydearrangementer er steget, det er skydearrangementer uden for 
normale træningstider hvor vi åbner banen for dem der vil betale for det, det er hovedsageligt 
Kejserklubben som forestår disse arrangementer, så en tak til dem. 
 
Faldet i varekøbet skyldes at der er brugt patroner og skiver fra lager, derved har vi ikke skulle 
indkøbe så meget i år. Stigningen i kantine indkøbet skyldes at vi har afholdt Aumühle weekenden 
i år. 
 
Stigningen i lokaleomkostninger skyldes øget udgift til el, men samtidig er vores forsikringspræmie 
faldet. 
 
Faldet i andre omkostninger skyldes, at vi sidste år købte TV, støvsuger, printer og gardin til 
afskærmning af skydesimulator, disse større investeringer har vi været forskånet for i år. Med til 
faldet hører også ungdomsafdelingens overskud på det store bankospil.  
 
Faldet i finansieringen skyldes en lavere rentesats på indestående. 
 
Faldet i tilskud skyldes, at vi sidste år modtog restfordeling fra Fredensborg Kommune vedr. 2012 
lokaletilskuddet på 40.000,- i år har vi alene modtaget 128.765 som er ca. 17.000 fra det vi 
ansøgte kommunen om. Sponsorater udgøres af Nivå Center Fonden med 2.000,- som er blevet 
brugt til skytteudstyr til ungdomsafdelingen samt Foreningsprisen på 5.000,- fra Fredensborg 
Kommune. Tilskuddet fra DDS er fra skoleskydningen og dækker både 2013 og 2014 derfor er det 
så meget større end sidste år.  
 
Dette giver et overskud for året på 104.002,73.  
 
Vedr. lån fra Skydebaneforeningen Danmark har vi 6 år tilbage på 50m ombygningen. 
 
Kirsten har spørgsmål ang. Medlemmer flygt. Hvad gør vi? Vi går i tænkeboks. 
Knud- Erik: Spørg ind til punk forpligtelser pr. 31/12-2014, hvad menes der? Jan forklarer at det er 
de forbedringer af banen som er påbudt, af de nye regler.  
Niels: spørg ind til tilskud punkt 607. Jan forklarer Tilskuddet fra DDS er fra skoleskydningen og 
dækker både 2013 og 2014 derfor er det så meget større end sidste år 
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4. Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer: 
 
§12: Nuværende tekst: ”Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. ” 
ændres til ”Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Formand og 
kasserer må ikke være samme person. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller 
ægtefælle/samboende til medlemmer af bestyrelsen. ” 
 
§15: Nuværende tekst: ”Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest den 31/1 afgiver 
kassereren driftsregnskab og status til revisorerne. ” ændres til ”Foreningens regnskabsår går fra 
1/1 til 31/12 og senest 3 måneder efter endt regnskabsår afgiver kassereren driftsregnskab og 
status til revisorerne. ” 
 
Begge forslag blev godkendt. 
 
 
5. Fastlæggelse af kontingenter 
Vi bibeholder de nuværende kontingenter: Senior: 650,- Junior: 550,- Ungskytter: 475,-  
 
 
6. Valg af:  
Bestyrelsesmedlemmer: 
Jan Rasmussen, Kaj-Axel Witt, Niels Chemnitz og Ole Høj blev alle genvalgt. 
 
Suppleanter: 
Bent Westen, Palle Mathiasen og Uffe Jacobsen blev alle genvalgt. 
 
Revisorer: 
Mogens Petersen og Vagn Due blev begge genvalgt. 
 
Fanebærer: 
Kaj-Axel Witt ønsker ikke genvalg, Niels Chemnitz vil gerne assistenter ved behov og Ulrik 
Bendixen blev genvalgt. 
 
 
7. Eventuelt 
 
Marianne vil gerne takke for blomsterne fra Juniorudvalget 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede dirigenten. 
 
Generalforsamling blev afsluttet med et trefoldigt leve for foreningen. 
 
Der blev serveret lidt at spise og drikke. 
 
 

Referent 
 
 
 

Tinna Ringvig 


