Referat af generalforsamling 2016
Onsdag d. 30. marts 2016 på Kejserdal
Referat nr. 2016/3

Møde start: kl. 19:30

Møde slut: kl. 20:40

Antal deltagere:

17 personer: Bent Westen, Birthe Larsen, Erik B. Olsen, Gunnar
Christensen, Jan Rasmussen, Kaj-Axel Witt, Kirsten Petersen, KnudErik Svendsen, Marianne Olsen, Ole Høj, Ole Pedersen, Peter Blakø,
Tinna Ringvig, Uffe Jacobsen, Torben Pedersen, 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.
5. Fastlæggelse af kontingenter.
6. Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer:
· Erik Brunsholt Olsen (på valg, modtager genvalg)
· Jan Rasmussen
· Kaj-Axel Witt
· Kirsten Petersen (på valg, modtager genvalg)
· 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)
· Palle Mathiasen (på valg, modtager genvalg)
· Uffe Jacobsen (på valg, modtager genvalg)
Revisorer:
· Mogens Petersen (på valg, modtager genvalg)
· Vagn Due (på valg, modtager genvalg)
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Fanebærer:
· Niels Chemnitz (afdød)
· Ulrik Bendixen (på valg, ønsker ikke 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 ultimo
januar.
2. Aflæggelse af beretning
Formandens beretning (Kirsten Petersen)
Dette er formandens beretning afgivet på generalforsamlingen den 30. marts 2016.
Desværre starter min beretning trist, da vi i januar måtte tage afsked med Niels, da han tabte
kampen mod kræften.
Niels var medlem af Dauglykke Skytteforening i over 20 år. I de år havde han lagt mange kræfter i
Dauglykke Skytteforening med vagthold, bestyrelsesmedlemskab og seniorformand. I de første år
var han en af de mest aktiv skydende, som han sagde ”han havde noget at indhente”. Niels var i
det hele taget meget engageret helt ned i detaljen. Man kunne altid regne med ham til vores
stævner. Niels var også en af forgangsmændene for anskaffelse af vores nye fane. Vi i Dauglykke
Skytteforening har den dybeste medfølelse med Janet og pigerne.
– lad os rejse os en stund og mindes Niels - Ære være hans minde.
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 gik godt i år, men der var ikke så mange deltagere – kun 104 – hvilket er en
nedgang fra sidste år.
Sidst i februar og den 1. marts var da hjælpetræner kursus i Daglykke Skytteforening – som gik
fantastisk godt. Der var 13 deltagere om lørdagen og næsten samme antal deltagere søndag – vi
havde selv 15 deltagere med – tak til Jan for at stå for hele arrangementet. Detaljer kommer
senere.
Klubmesterskab 15m gik godt med 25 deltagere, hvoraf de 8 var børn og juniorer. Kan vi ikke
forsøge at få endnu flere deltagere i år.
Dauglykke Cup 50m gik også godt – der var 166 skydninger – men vi har kapacitet til endnu flere
deltagere.
Jeg var ikke selv med til sommerfesten – med så vidt jeg ved gik den rigtig godt med 45 festparate
personer.
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Femkampen blev igen i år aflyst – både Marianne og jeg synes det er lidt for dårligt – da den er
fastlagt næsten et år i forvejen. Det bliver nok sidste gang vi har den på programmet. Datoen er
den 27. august. Vel mødt til både store og små til hyggelig dag på skydebanen.
2015 blev en god tur til Aumühle. Weekenden gik rigtig godt med skydning og lidt fest bagefter.
Der var 15 skydende deltagere fra Danmark og 17 fra Aumühle. Det var en meget hyggelig
weekend selvom om deltager antallet ikke var så højt og pokalerne blev i Tyskland.
Junior-afdelingen afholdt et KÆMPE-BANKO hvor hele 120 personer deltog. Dauglykke
Skytteforening siger mange mange tak til sponsorerne – jeg ved Torben kommer ind på dette i
hans beretning.
Klubmesterskaberne på 50m var sløjt besøgt – der var kun 7 børn/juniorer og 12 seniorer. Jan blev
klubmester for 17. gang – lidt af en bedrift.
Årets hyggeligste skydning var igen juleskydningen først i december. Der var 8
”unger” og 33 voksne som fik henholdsvis godteposer og vin.
Vi har haft følgende på kursus i 2015
28/2-2015 Hjælpetræneruddannelse – 15 meter riffel: 7 personer = Vagn, Palle, Mona, Mads, Line,
Kirsten og Jan
1/3-2015 Hjælpetræneruddannelse – 15 meter riffel: 8 personer = Christian, Jane, Søs, Mathilde,
Tinna, Torben, Jakob og Gunnar
25/3-2015 Træningskultur – Instruktørsamling: 1 person = Mads
8/4-2015 Den rummelige forening – fokus på børn og unge med autisme og ADHD: 2 personer =
Tinna og Peter
18/4-2015 Hjælpetræneruddannelse – Pistol: 2 personer = Peter og Jakob – det er også dem som
står for pistolafdelingen fremover – Peter er formand for pistoludvalget.
Til sidst vil jeg slutte af med et notat fra Ole Høj om vores ejerforhold – en sag som kører på 2. år
nu.
Ejerforhold – Nota fra Ole Høj som står i spidsen for vores ejerforholds task force.
Ved generalforsamling 2015 orienterede vi om en forestående overtagelse / tilskødning af
bygninger på lejet grund, som aftalt ved møder med kommunens repræsentanter, med baggrund i
økonomiudvalgets vedtagelse vedrørende en formalisering af de faktiske forhold hvor Dauglykke
Skytteforening har udøvet ejers rettigheder i forhold til anlægget.
Senest afholdt møde på rådhuset den 16.12.2015.
Det planlagte møde blev udskudt en dag med kort varsel og var indledningsvis en gang kolde
afvaskninger.
Vi forventede et oplæg til løsninger omkring ejerskabet og det fortsatte velfærd i Dauglykke
Skytteforening, så var det som i Matador spil hvor man lander på ”gå tilbage til start”.
Nu var der et nyt problem begrundet i, at man ikke mente at kunne udstykke fra en landejendom.
Vi er ikke overbevist, men har foreløbig besluttet at undersøge dette eksternt.
Vi drøftede lidt det historiske, det viser sig, at arkivet i kommunen åbenbart er noget løsagtigt.
Noget materiale fik de i kopi og pludselig virkede det som om der måske var en åbning i forhold til
Tinglysning, nok noget med ejerskab til bygning, så hun ville kontakte tinglysningen for en
yderligere drøftelse.
Endelig begyndte hun at spørge til vores økonomiske muligheder for evt. at bekoste en
landinspektør til opmåling og afsæt af skydebanen og omgivende, er usikker på baggrunden for
dette.
Der forestår undersøgelser, men alt i alt så er vi tilbage ved udgangspunktet, man kan måske
forestille sig, at vor andel i bygninger med udgangspunkt i den tinglyste aftale kapitaliseres til et
engang tilskud. I virkeligheden burde kommunen være i gæld til foreningen for arbejde og indsats
gennem årene hvor man jo ikke har vedstået ejerskabet, men det er nok ønsketænkning.
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Der er for nærværende ikke modtaget, det af forvaltningen lovede, referat fra mødet, men vi vil
internt kigge i papirerne der må støtte et synspunkt om at foreningen er ejer af bygningen,
Kommunens jurist vil så igen søge en kontakt med Tinglysningsretten.
Et gammelt ord siger: ”som man råber i skoven får man svar”, det var ikke den mest
hensigtsmæssige måde sagen blev forelagt tinglysningsretten på.
P.S. På nuværende tidspunkt har Kaj-Axel haft en indledende drøftelse med en landinspektør der
umiddelbart ser muligheder i stedet for begrænsninger, jeg håber der kan orienteres nærmere ved
generalforsamlingen.
Hertil sidst overvejer vi i bestyrelsen om vi skal hente nye børneattester i år – det kommer til at
berøre alle vagtholdene samt medlemmer af kejserklubben da de fleste indhentninger ligger tilbage
i 2010. Dette sker nu elektronisk ved brug af NEM-ID.
Knud Svendsen har et spørgsmål til Ole Højs notat. Knud mener at Teglgårdsvej er egne
bygninger på lejet grund det samme er det med kolonihaverne.
Ole Høj svarer at vores problem er, at der er sammenfald mellem ejer af grund og bygning som
derfor i forhold til tinglysningsloven ikke lader sig adskille således, at grund har én ejer og bygning
er anden ejer.
Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen.
Beretning fra Kejserdaludvalget (Kaj-Axel Witt):
Arbejdet i Kejserdaludvalget har i 2015 været lidt mere afdæmpet end normalt, da der grundet vore
forhandlinger med kommunen om ejerskab, har været skruet ned for ”nye spændende ideer og
tiltag”, men der er selvfølgelig arbejdet lige flittigt på områderne, alm. rengøring ude og inde,
pasning og vedligehold af alle de øvrige daglige nødvendige forhold for at fastholde den pæne
standard på alle vore faciliteter.
Af mere individuelle ting og områder har jeg nu en lang liste med følgende:
Året startede med at der blev fundet en pose med reservedele til en gammel fane.
Det lignede ikke noget til vore egne faner, men de så flotte ud – reservedelene – og
Kai kom så i tanke om en gammel fane fra Nivå skytteforening – og den fane blev nu fundet gemt
oppe i det lille rum på loftet. Fanen var i fin stand og er ved at være 100 år gammel. Bent fik til
opgave at finde ud af hvad vi skulle gøre med fanen.
Det grønne klæde hængt op på 50 m standpladsen - og senere nedtaget igen.
Hul i væg på 1. sal 15 m standplads repareret + div. andre vægskader
200 skivesæt til Dauglykke Cup + opstilling af borde m.m.
Nye beslag til geværstøtter
Lavet nye bagplader til skivetræk
Arbejde med brandsyn, brandvæsen, skilte om flugtveje m.m.
Oprydning efter Dauglykke Cup
Vandbrud på vejen, så rengøring af toiletter måtte vente
Opsætning af småtingskasser på 15 m standplads
Aftagning, opretning og justering af skydedør.
Jævnlige kontroller af alarmsystem??
Der er næsten ugentlige el arbejder året rundt og i februar var der problemer med at varmelegemet
til ventilationsanlægget slog HFI relæet. Varmelegemet blev frakoblet, så skytterne må affinde sig
med at få kold luft i nakken, da et nyt varmelegeme koster kr. 12.000,00
Jævnlige afbrændinger af træaffald fældede træer og buske m.m.
Grave bly ud af 50 m volden og afleverede dette på genbrug.
Der stod vand under huset på 15 m opholdsrummet, så der har i årets løb været et kæmpe arbejde
i gang med udbedring og kortlægning af alle vore afløb fra tagrender.
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På et tidspunkt blev der gravet op næsten alle vegne, ødelagte eller stoppede rør blev fornyet og
på et tidspunkt troede jeg, at Uffe havde lavet sit eget tunnelsystem, for når jeg gik rundt for at
følge med i hvad der forgik, så dukkede han op alle vegne i de mange gennemløbsbrønde og
rensebrønde vi har på arealet.
Fundamentet under 50 m overdækningen måtte gennembrydes med en stor borehammer og et nyt
rør lægges. Vi har haft stor gavn af Oles højtryksrenser.
Nu skulle alt fungere, indtil videre, og en plantegning af alle vore afløb er lavet.
Tagrender er renset – der er ca. 120 m og de fleste sidder højt opp, så det giver god motion.
Klargøring af 50 m banernes motorhuller.
Gennemgang af banerne med politiet – alt godkendt.
Ekstra hylder i pokalskab, skiftet lyskilder og farvepatroner og fjernet gl. tæpper på sandet ved 50
m banerne.
Arbejdet på afløbstegningerne er færdiggjort og den gamle Nivå-fane er nu afleveret til
Lokalhistorisk museum Auderød.
Indsamling af løse patronhylstre på 15 m banerne.
Afdækning under taget på den lukkede terrasse, så fugle ikke kan komme ind og ikke kan sidde og
skide ned af vinduerne.
Repareret indhegning til p-plads
Forberedelse til forlængelse af gruppekabler med bl.a. nye samledåser på loft og plade med 15
samledåser.
Installation af stikkontakter i køkken, skumringsrelæ og ekstra udvendig lampe.
Kæmpe job med omlægning af installationer i forbindelse med ny el-tavle, samt nye afbrydere.
Oprydning efter sommerfest
Fliseopgang til skilt på volden, omlægning af fliser ved hoveddør. Beskæring af træer.
Fælde diverse træer.
Snedkerarbejde med inddækninger ved den nye el-tavle.
Mange gange i løbet af sommeren, slåes der med buskrydderen.
Stort arbejder i værkstedet med nye hylder, bedre belysning, ekstra stikkontakt og ”ommøblering”
Der er næsten hver uge, baner på 50 m der skal repareres, snorer skal skiftes eller bindes
sammen, motorer skal justeres og automatiske el-afbrydere både ude og inde skal justeres.
Klargøre 15 banerne.
Nedlukning af 50 m. banerne og opsamling af flere kilo tomme patronhylstre på arealet foran
portene.
Muligt besøg af en mår eller måske ”rotter på loftet”, det blev så forsøgt stoppet med musik på
loftet.
Nye plader til 50 m skiveholdere
Udskiftning af spulearm på opvaskemaskinen
Udskiftning af skiveholderne på 50 m
Klargøring af borde og stole til bankoaften - oprydning efter bankoaften.
Rep. af armatur i kælder og reparation af diverse el-radiatorer.
Oprydning af væltede træer efter stormen Gorm.
Klargøring til juleskydning og klargøring af juleskiver og oprydning efter juleskydning.
Gæsteskydninger
Kejserklubben har i 2015 afviklet 12 forskellige gæsteskydninger og indtjent kr.
6.900,- for baneleje + 177 skydninger af kr. 35,- pr. stk.
Alt hvad der her er nævnt er udført af Kejserklubbens medlemmer, som arbejder her hver onsdag
med de helt almindelige rengørings og vedligeholdelsesarbejder + en hel del timer også på andre
tidspunkter, så en stor tak til disse for et endnu et flot år. Kejserklubben kunne i øvrigt i 2015 fejre
10 års jubilæum. Det at være formand for Kejserdaludvalget, der ifølge vore vedtægter, ”virker for
drift og vedligeholdelse af vore faciliteter” er faktisk ret nemt, så længe vi har
Kejserklubben. Det er faktisk lidt sværere at være formand for Kejserklubben, men det er sjovt og
spændende.
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Marianne spurgte om vi kun har 2 borde til veteranskydningerne på 50 m. Kirsten fortalte at der har
været forespørgsel fra de andre klubber. Der skal laves nogle flere border inden juni.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretning fra Juniorudvalget (Torben Pedersen)
Det har været et helt forrygende år for vores børne- og ungdomsafdeling, både resultatmæssigt
som økonomisk. Vi har igen i år kunne holde os økonomisk uafhængig af klubkassen, i forhold til
de forskellige sociale arrangementer mm., som vi har glædet de unge mennesker med og som jeg
mener, er en vigtig del i denne meget individuelle sportsgren.
Vi startede foråret med at glæde de af vores konkurrenceskytter, som endnu ikke var de heldige
ejere af vores flotte skydetasker. Hr. og fru Olsen viste sig endnu en gang fra deres helt fantastiske
venlige og engageret side og sponserede tasker til dem der manglede.
Vi havde henover forårets 50m turneringer 4 skytter som stort set deltog i alle ranglistestævnerne,
hvor det blev til rigtig mange førstepladser for både Mathilde, Mads, Victoria og Elena. Alle 4 børn
kvalificeret sig til at deltage på DGI Nordsjællands DM hold direkte gennem topplaceringer på
ranglisten – meget flot!
Det blev kun Victoria, Elena og Mads som tog turen til deres første DM i Vingsted – og gjorde det
rigtig flot.
Inden afrejsen havde vi fået ekviperet alle vores konkurrenceskytter med nye trøjer med navne og
logo på, som selvfølgelig blev vist frem på fornemmeste vis i Vingsted.
Vi forsøgte også om vi kunne gentage nogle af de seneste års succesoplevelser med et
børnehold, men måtte desværre trække det, da der var en skytte som fortrød sin deltagelse og vi
ikke havde nogen reserver som kunne træde til.
Henover sommerperioden og start efteråret er der kommet en del nye skytter til. Det er vi
selvfølgelig rigtig glade for og ikke mindst når det viser sig, at de nye også har lyst til at deltage i
nogle af de forskellige turneringer som vores unge deltager i.
Det er altid rart når vi er så mange som muligt til at repræsentere Dauglykkes farver rundt omkring
i Nordsjælland. Man kan jo undre sig lidt over, at vi har fået denne tilgang i en sæson hvor vi har
fravalgt skoleskydningen, som ellers har været den vej der har været den naturlige rekruttering.
Det lykkedes alle vores dygtige børn, nye som ”gamle” at genvinde ”svinet” endnu engang, ikke
mindst fordi vi på grund af nye skytter kunne mønstre de ekstra skytter som jo er kravet at kunne
stille op. Vi tog i samme moment alle pokalerne i de respektive rækker ved hvert af de tre møder.
I oktober afholdte vi så det andet bankospil på 2 år. Vi havde virkelig lagt et oplæg for bankospillet
op på den helt store klinge, hvis vi selv skal sige det. Der var ikke mange af Humlebæks
handlende som vi ikke bankede på hos.
Det gav til gengæld også pote må man sige. Rigtig mange synes, ligesom os selv, at vi kom i en
fantastisk sags tjeneste, og vi fik samlet sponsorgaver ind i et omfang som vi kun havde drømt om.
Ca. 120 glade og forventningsfulde deltagere mødte frem til den sidste fredag i oktober for at spille
banko – det må vi indrømme, at vi også kun havde drømt om. At så mange ville være med til at
støtte vores ungdomsarbejde her i Dauglykke, ja det er vi bare dybt taknemmelige for. Og sikke en
reklame for klubben og vores fantastiske anlæg her – det kan man jo også kun blive stolt af at vise
frem til så mange forskellige mennesker. Vi er naturligvis stolte af, at vi efter en helt fantastisk aften
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kunne notere os et samlet overskud på 10.700 kroner til gavn for vores ungdom. En speciel tak
skal, på egne vegne, lyde til de medlemmer af bestyrelsen, som bakkede op om arrangementet
ved at deltage – det er trods alt det vigtigste skulderklap, når man laver et sådan arrangement.
Efterårs- og vintersæsonen på 15m har som tidligere nævnt grundet den tilgang som vi har oplevet
været en ren fornøjelse at være en del af. Mellem 6-8 børn har været en fast stamme til samtlige
ranglistestævner. Vi har fået integreret vores nye skytter i det fantastiske sammenhold, som er en
meget vigtig del af at skyde konkurrenceskydning – og i sidste ende også med til at kunne skyde
godt.
Alle gjorde det helt fantastisk på den netop overstået 15m sæson, som kulminerede med at vi
endnu engang fik vist, at vi i Dauglykke bare har nogle meget talentfulde unge mennesker. Det
blev et helt suverænt Nordsjællandsmesterskab til Mads Korfitzen i BK1 samt flere 2. og 3.
pladser. Og endnu en gang skal vi en tur til borgmesteren når den årlige Kultur- og Idrætsreception
afholdes.
Årets Skyttekammerat 2015 blev helt fortjent Elena Aarøe – som efterfølgende desværre har valgt
at stoppe til skydning.
Som følge af vores flotte resultater ved Nordsjællandsmesterskaberne var vores børn en tur i
Lokalavisen.
Der var dog redigeret i det fremsendte, men dejligt alligevel med lidt velfortjent spalteplads og
masser af reklame til de unge samt klubben.
Den 17. april kommer Poul Brandt fra Projekt Ung i DGI og giver vores børn, forhåbentlig, en
masse gode råd samt træning til den kommende 50m sæson. Det bliver et heldags arrangement,
som afsluttes med bowling og spisning i Hillerød Bowlingcenter.
Jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg tagger dette år ud som junioransvarlig. Mathilde starter i
gymnasiet og vil derfor af naturlige årsager nok ikke have den samme tid til at tage til/være den
samme del af de forskellige stævner som i den foregående 3-4 år. Og det er derfor og naturligt for
mig at overlade jobbet til en anden. Et job som virkelig har været en fornøjelse at være en del af, til
trods for at jeg ikke selv har været skytte. Men det har været super inspirerende, at se så mange
dygtige og søde børn brænde for at blive gode til netop deres yndlingssport.
Jeg skal til slut sige et Søs og jeg vil rigtig gerne være en del af et bankohold igen i år, hvis der er
4-5 arbejdsheste, der har lyst til sammen med os at tage en tur med at banke på hos de forskellige
firmaer i Humlebæk og Fredensborg, men det er for stort et arbejde til at vi selv vil påtage os det i
år. Skulle der være nogen som kunne tænke sig at være med til at gøre en forskel for Dauglykkes
ungdom og dermed også fremtid så kan man kontakte Søs eller jeg inden Dauglykke går på
sommerferie i juli måned.
Erik spørger om der en folder og info som man kunne videregive til erhvervsforeningen. Torben
udleverer en folder til Erik
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretning fra Pistoludvalget (Peter Blakø):
Sæsonen 2015 har budt på lidt mere aktivitet blandt pistolskytterne end tidligere. Pistolskydning
generere nysgerrighed fra andre skytter og det er glædeligt med den stigende interesse fra
medlemmerne.
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Aktive skytter: 7 af foreningens medlemmer ejer en pistol og vi er ca. 9 som skyder, hvoraf 5 er
meget aktive.
Skydninger: Der var 40 skydninger i 2015, men jeg tror vi allerede har overgået det i 2016.
Nye medlemmer: Dauglykke Skytteforening har fået 2 nye medlemmer.
Begge skyder udelukkende pistol og en har allerede erhvervet sig sin egen pistol.
Kursus: Den 18. april var Jakob og Jeg på hjælpetrænerkursus i pistol hos Københavns
skyttecenter. Kurset varede en hel dag og vi lærte bl.a. om modtagelse af nye skytter, sikkerhed,
grundlæggende våbenlærer og skydeteknik.
Retningslinjer: Vi har et stort fokus på sikkerheden, hvorfor vi også har fast holdt en
minimumsalder på 18 år for pistolskytter.
Samtidig har fået tydeligere rammer for pistolskytterne.
Vedligeholdelse af våben: Vi har efterset og renset klubbens 3 pistoler.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren
Jan uddelte og gennemgik regnskabet på sum-niveau.
Faldet i varesalget skyldes hovedsageligt Aumühle weekenden som i år blev afholdt i Tyskland det
har indvirkning på kantine og konkurrenceindskud. Stigningen i varesalg diverse er den forplejning
som er faktureret til DGI for 2 kursusdage som vi har afholdt.
Varekøbet er uændret. Stigning i patronkøb skyldes at vi sidste år brugte af et lager af patroner det
har vi ikke gjort i år.
Fald i kantine indkøbet skyldes igen Aumühle weekenden.
Lokaleomkostninger uændret. Fald i elforbrug pga. den milde vinter. Stigning i bygnings- og
vedligeholdelsesudgifter skyldes en ny el-tavle.
Faldet i andre omkostninger skyldes hovedsageligt at vi ikke længere afdrager på vores
våbenboks. Stigning i andre omkostninger er ungdomsafdelingen som bruger af deres
bankoindtægter. Kursusudgifterne er steget da en del har været på hjælpetrænerkursus. Med til
faldet hører også ungdomsafdelingens overskud på det store bankospil med 10.700 mod 5.400
sidste år.
Finansiering uændret.
Faldet i tilskud skyldes, at vi ikke har afholdt skoleskydninger i år og derved ikke modtager tilskud
for dette. Sponsoratet er fra Nivå Center Fonden med 2.000,- som er blevet brugt til et nyt diopter.
Derudover har vi fået dækket alle vores kursusudgifter af kommunen. Dette giver et overskud for
året på 84.286,92.
Vedr. lån fra Skydebaneforeningen Danmark har vi 5 år tilbage på 50m ombygningen.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
4.

Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkomne forslag
5.

Fastlæggelse af kontingenter
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Vi bibeholder de nuværende kontingenter: Senior: 650,- Junior: 550,- Ungskytter: 475,6. Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Brunsholt Olsen genvalgt
Kirsten Petersen genvalgt
Peter Blakø genvalgt
Tinna Ringvig genvalgt
Ulrik Bendixen genvalgt
Valg af bestyrelsesmedlem i stedet for Niels Chemnitz som er på valg i 2017. Bestyrelsen har
snakket med Jakob Rasmussen som gerne vil i bestyrelsen. Jakob blev valgt ind, men er på valg
allerede næste år da han overtager Niels’ sæde i bestyrelsen.
Suppleanter:
Bent Westen genvalgt
Palle Mathiasen genvalgt
Uffe Jacobsen genvalgt
Revisorer:
Mogens Petersen og Vagn Due blev begge genvalgt.
Fanebærer:
Niels Chemnitz (afdød)
Ulrik Bendixen (på valg, ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsen har ikke nogen forslag.
Den står åben.
7. Eventuelt
Knud Svendsen: Der ikke nogen runde fødselsdage i år. Så der ikke nogen indsamlinger.
Birthe: Nye skytter hun har spurgt hvordan de har fundet os. Det har de gennem hjemmesiden,
men den skal opdateres.
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.
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