Referat af generalforsamling 2018
Onsdag d. 18. April 2018 på Kejserdal
Referat nr. 2018/2

Møde start: kl. 19:30

Møde slut: kl. 20:17

Antal deltagere:

18 personer: Bent Westen, Birthe Larsen, Gunnar Christiansen, Jakob
Rasmussen, Jan Rasmussen, Jane Witt, Kaj-Axel With, Kim
Christiansen, Kirsten Petersen, Knud-Erik Svendsen, Mads Frandsen,
Ole Pedersen, Ove Rasmussen, Peter Güntelberg, Tinna Güntelberg,
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.
5. Fastlæggelse af kontingenter.
6. Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer:
 Erik Brunsholt Olsen (på valg, modtager ikke genvalg)
 Jan Rasmussen
 Kaj-Axel Witt
 Kirsten Petersen (på valg, modtager genvalg)
 Jakob Rasmussen
 Ole Høj
 Peter Güntelberg (på valg, modtager genvalg)
 Tinna Güntelberg (på valg, modtager genvalg)
 Ulrik Bendixen (på valg, modtager genvalg)
Suppleanter:
Bent Westen (på valg, modtager genvalg)
Jan Peter Dolmer (på valg, modtager ikke 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:
Ingen
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 2018.
2. Aflæggelse af beretning
Formandens beretning (Kirsten Petersen):
Dette er formandens beretning afgivet på generalforsamlingen den 18. april 2018
Til at starte med vil jeg fastlægge at denne beretning indeholder det er seniorudvalget – da vi ikke
har et fungerende seniorudvalg.
Dauglykke Cup 15m 2017 gik som sædvanlig godt selvom vi skulle vende os til et nyt on-line
stævneprogram fra DGI. Der var 247 skydninger hvoraf de 91 også talte til Ø-stævnet – Et større
antal deltagere end året før. Jeg siger tak til de hjælpere som stiller op år efter år. Det er lidt de
samme hver gang og det begynder at knibe med frivillige. Ved Dauglykke Cup 50m 2018 har vi
rykket skydedagene, så hverdagsskydninger ligger på skydeaftener. Så må vi se om det hjælper.
Til Klubmesterskabet på 15m 2017 var vi kun 20 deltagere – 2 mindre end året før. Andreas Vaa
vandt Børneklassen med 394/16 og Victoria Laudrup gjorde sig bemærket i at vinde juniorklasse
med et samlet resultat på 400/13 – super flot. Jan Rasmussen blev igen klubmester i stillinger med
384/9
Dauglykke Cup 50m 2017 gik godt - Der var 132 skydninger fordelt på 3 dage, så vi kunne sagtens
have været flere. Det er som om 50m stævnet bare går nedad i antal deltagere år for år. Jeg ved
ikke lige hvad der skal til at ændre udviklingen.
Der har været aktivitet hos børnene med diverse ranglisteskydninger året igennem både 15m og
50m. Der har været lidt forskelligt antal deltagere fra gang til gang. Ved
Nordsjællandsmesterskaberne på 50m Blev Andreas Vaa nr. 2 med 388/13 i BK3.
Sommerfesten var særdeles vellykket med leg, god mad og festglade mennesker. Vi var 26
tilstede og der blev festet igennem. Der var stort salatbord og kødet medbragte vi jo selv som vi
plejer.
I 2017 var vi på besøg hos Aumühle – vi kom kun med 9 deltagere – de havde 14 med der skød.
Selvom der ikke var så mange blev det som sædvanligt en hyggelig weekend. Pokalerne blev i
Aumühle. I år kommer Aumühle så hos os – lad os tage godt imod – det er jo så hyggeligt. I 2019
vil vi prøve at skaffe en bus så vi kan fejre vores 50 års jubilæum med manér med mange
deltagere.
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Klubmesterskabet på 50m havde en del færre deltagere i år nemlig 21. Andreas vandt
børneklassen, Victoria junior. Marianne vandt anlægsklassen med 1 point ned til sin søn Jes og
Jan var stilling klassen. Tillykke til alle vinderne. Jan nærmer sig hastigt et stort jubilæum – i 2017
blev han klubmester for 19. gang i træk
Griseskydningen gik som den ”plejer” – grisen kom hjem fyldt med slik til vores unger. Som en ny
indstiftet tradition var der middag på Mac Donald inden finaleskydningen i Hørsholm. Der var 7
skytter med i Hørsholm. Ellers har der været fra 7 til 11 skytter med ude til griseskydning – hvilket
er ret flot.
Årets hyggeligste skydning var igen juleskydningen først i december. Der var 11 ”unger” og 32
voksne som fik henholdsvis fik godteposer og vin. Ove og Knud-Erik stod som sædvanligt for gløgg
og æbleskiver.
Til vores bestyrelsesmøde i november var Victoria Laudrup, med på mødet og havde en masse
gode input, bl.a. omkring juniorformand, vi har muligvis en på sigt.
Ny våbenbekendtgørelse får betydning for alle skytteforeninger
Fremtiden byder på flere forandringer. Den nye våbenbekendtgørelse får stor betydning i vores
”hverdag” i foreningen. Alle der skyder med foreningens våben skal have ”Logget” hver skydning
så man kan se hvilket våben de har skudt med den pågældende dag.
Medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år skal godkendes, for lovligt efter
den 1. juli 2018 at få overladt et våben, som tilhører foreningen eller et medlem af foreningen. Man
skal selv ansøge om en SKV-6 Vandelsgodkendelse ellers kan man ikke skyde efter 1. juli 2018.
Man skal udfylde SKV6-blanketten, udskriv og underskriv den – scan den ind og send den som
sikker mail via www.borger.dk eller pr. post til et af politiets to administrative centre (ACV/ACØ) –
læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten. Tag en kopi som kan fremvises i foreningen
indtil godkendelsen er gået igennem.
Nye skytter skal forevise billede-Id og informerer om Navn, Adresse og Fødselsdato får at kunne
skyde. Du har kun 5 skydninger så skal du SKV-6 godkendes for at blive medlem og kunne skyde
med foreningens våben.
Der kommer inden for nærmere fremtid vil indkaldes til informationsmøde for vagtholdene.
Bestyrelsen vil, efter vi endelig har afsluttet vores diskussion om ejerforhold med kommunen,
starte på en renovering af vores skydebaner. I første omgang handler det om at få ansøgt om
teknisk bistand hos skydebaneforeningen Danmark– så vi kan komme godt i gang med
renoveringen. Især 15m banen trænger til den helt store tur. Vi håber at elektronisk markering
indgår i vores planer for fremtidens Dauglykke Skytteforenings skydebaneanlæg.
Jeg vil takke Erik Olsen som går ud af bestyrelsen i år, for alt hans arbejde i forbindelse med
bestyrelses, og Olsen Catering ved vores Dauglykke cup.
Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt.
Beretning fra kejserdaludvalget (Kaj-Axel Witt):
Rep. opvaskemaskine, det var vist noget med et utæt rør der skulle limes og lukkes og efter
diverse forsøg så lykkedes det.
udskiftning af el-radiatore i 15 m afdelingen.
Vi har nu fået et hus mere, Uffe har lavet foderbrædt til fuglene
rense luftfiltre på 15 banerne og aflevere brugte filtre på genbrug som farligt affald.
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nye bagbeklædninger til 15m skiverne
skiver til dauglykke cup
klargøring til dauglykke cup – borde m.m. - 2 gange årligt
oprydning – rengøring efter Dauglykke cup
miljødokumenter til kommunen – 2 gange årligt skal vi indrapporterer til kommunen + give besked
ved hver enkelt gæsteskydning på 50 m, som skal godkendes af kommunen.
nyt komfur – lev. installaret og doneret af Kejserklubben
nye stolper og brædder på 50 m banen ude ved skiverne – skivetrækket
kontrol af brandslukkere hos Nordsjælland Brandvæsen - Hørsholm
gulvtæpper foran 50 m standpladserne tilpasset, fornyet og gjort arealet større.
nye krydsfinerplader til 50 m skivetrækket
skiftet lyskilder – forsøg med LED i PH pendler
afkalket kaffemaskiner
afkalke opvaskemaskine
defekt endestop på 50 m skivetræk
nyt jordspyd ved lys og stik ved 50 m skiverne.
defekt kaffemaskine
skifte batterier i boksdør
samle smadrede flasker
installation af af nye stikkontakter til 2 nye kaffemaskiner
forlænge plade – hylde til kaffemaskinerne
rep. af tæpper
lakere dørtrin
bekæmpe myrer på 15 m
fange mus i vinterhalvåret
kontrol af kodelås og system på boksdøren, skiftet kodetastatur og adskilt bokslåge og smurt rigler
opmåling af alle bygninger, til den nye BBR efter overtagelse af bygningerne.
opmåling af opholdsrum og indhente tilbud på loftmaling og gulvbelægning
aftaler om installation af varmepumper.
klargøring til installation af varmepumper
skifte sikringsautomater i el-tavle
græsslåning – græsslåning og græsslåning hele sommeren -foran ved flagstangen, bagom og
langs med 15 m banerne og så 50 m. banerne.
reparation af kaffemaskine
maling af al udvendig træværk vi har brugt ca 40 l gori – sternbrædder, vindskeder, stolper, lange
vægpartier, højt oppe og langt nede. portene ud mod 50 m banerne.
rep. af dør 1. sal.
der er meget der bliver klaret med buskrydder – skrænter og dem er der mange af, snoretræk ud
ved skiverne, den store p.plads – hvor Oles bil fik smadret en bagrude.
jævnlige reparationer af snoretræk på 50 m.
klipper hæk – pudser vinduer
skifte slanger på kompressor
ny el-installation til kaffemaskiner
rense tagrender ca. 100 m
forberedelser til sommerfest – grill m.m.
larkeret dørtrin
div. arbejder med fugtproblemer på 15 m banerne
indsamling af patronhylstre – rapportering til kommunen om patronhylstre og filtre fra udluftninge
på 15 banerne
oprydning af alle de gamle kasser til flaskeindsamling
alle de tomme malerbøtter på genbrug
oprydning i værkstedet
tænd og slukfunktionerne på 50 m snoretræk
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pudset pokaler til Aumühle
nyt amatur + hane på herretoilettet
bagplader og forpapir på 15 m
riffelkontrol
klargøring og installation til varnepumper i begge opholdsrum
Gæsteskydninger 6 stk. med indtjening på 7.855,Det her jo bare et konsentreret uddrag af al det som Kejserklubben har lavet i årets løb – onsdag
efter onsdag – og enkelte andre dage - med sådan et arbejdshold i ryggen er det dejligt at være
formand for Kejserdaludvalget – stor tak til Kejserklubben.
Kaj-Axel Witt
Formand for Kejserdaludvalget.
Spørgsmål hvad det er for noget i snorerophæng der er lavet. Det er ujern der er sat på ståltråden.
Beretningen blev godkendt.

Beretning fra seniorudvalget:
Var med under formandens beretning
Beretning fra juniorudvalget:
Var med under formandens beretning

Beretning fra pistolafdelingen (Peter Güntelberg):
Aktiviteterne omkring pistol har været nedadgående.
Der ikke afholdt klubmesterskab. Peter og Jakob har ikke været så meget på banen.
Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt.
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.
Faldet i varekøbet skyldes at vi har brugt af et lager af patroner, så der er ikke indkøbt
riffelpatroner i år. Faldet i kantine indkøbet skyldes igen Aumühle weekenden.
Stigning i lokaleomkostninger skyldes anskaffelse af 2 stk. varmepumper.
Stigning i andre omkostninger skyldes at ungdomsafdelingen ikke har afholdt noget arrangement i
år, hvor der de tidligere år har været afholdt bankospil
Finansiering faldet en anelse, men det er fortsat lykkedes at få en lille renteindtægt.
Stigning i tilskud skyldes, at vi har fået andel i restfordeling fra kommunen efter vi har fået ændret
vores ejerforhold af bygningerne. Vi har modtaget et sponsorat fra Kejserklubben i form af et nyt
komfur.
Dette giver et overskud for året på 94.331,23.
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Vedr. lån fra Skydebaneforeningen Danmark har vi 3 år tilbage på 50m ombygningen.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
4. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet nogle indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingenter.
Vi bibeholder de nuværende kontingenter: Senior: 650,- Junior: 550,- Ungskytter: 475,-

6. Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Brunsholt Olsen (på valg, modtager ikke genvalg)
Jan Peter Dolmer og Mads Frandsen vil gerne ind i bestyrelsen,
Mads Frandsen bliver valgt ved afstemning,
Kirsten Petersen genvalgt
Peter Güntelberg genvalgt
Tinna Güntelberg genvalgt
Ulrik Bendixen genvalgt
Suppleanter:
Bent Westen genvalgt
Jan Dolmer genvalgt
Uffe Jacobsen genvalgt
Revisorer:
Mogens Petersen og Vagn Due blev begge genvalgt
Fanebærer:
Ingen
Knud Svenden og Kaj Axel er reserver som fanebærer.
7. Eventuelt

Vagn Due
Dirigent

Tinna Güntelberg
Referent
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