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Referat af generalforsamling 2019  
Onsdag d. 27. Marts 2019 på Kejserdal 

 
Referat nr. 2019/2 Møde start: kl. 19:30 Møde slut: kl. 20:17 
 
Antal deltagere: 19 personer: Bent Westen, Birthe Larsen, Ole Høj, Gunnar 

Christiansen, Jakob Rasmussen, Jan Rasmussen, Kaj-Axel With, 
Kirsten Petersen, Knud-Erik Svendsen, Mads Frandsen, Ole Pedersen, 
Peter Güntelberg, Tinna Güntelberg, Ulrik Bendixen, Henning Hansen, 
Birger Laudrup, Victoria Laudrup, Jan Domer 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: 

 Jakob Rasmussen (på valg, modtager genvalg) 

 Jan Rasmussen (på valg, modtager genvalg) 

 Kaj-Axel Witt (på valg, modtager genvalg) 

 Kirsten Petersen 

 Mads Frandsen 

 Ole Høj (på valg, ønsker ikke genvalg) 

 Peter Güntelberg 

 Tinna Güntelberg 

 Ulrik Bendixen 
 
Suppleanter: 

 Bent Westen (på valg, modtager genvalg) 

 Jan Peter Dolmer (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: 
· Ingen valgt 

 
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 2019. 
 

 

2. Aflæggelse af beretning 
Formandens beretning (Kirsten Petersen):. 
Til start vil jeg nævne at formandsberetningen ikke medtager beretning fra de udvalg, som selv 
aflægger beretning i den udstrækning der er aktivitet i dem. 
Dauglykke Cup 15m 2018 gik som sædvanligt godt, men det sædvanlige problem med at skaffe 
frivillige. Vi slæbte os igennem med mindst mulige hjælpere. Især søndag er et problem hvert år. 
Jeg vil sige en stor tak til alle som hjalp til. Der var 208 skydninger hvoraf de 104 også skød til ø-
stævnet. Det var et fald på 40 skydninger, hvilket er ganske meget. 
Til klubmesterskabet på 15m var vi kun 8 børn/juniorer samt beskedne 10 voksne skytter – det 
burde vi kunne gøre bedre. Pauline Andreassen vandt børneklassen med 399/24. Victoria vandt i 
juniorklassen med 395/17. Jan Rasmussen tog klubmestertitlen igen med 383/6 point. 
Dauglykke Cup 50m 2018 gik godt - 141 skydninger fordelt på 3 dage, så vi kunne sagtens have 
været flere. Det er som om 50m stævnet bare har færre antal deltagere år for år. Jeg ved ikke om 
det er en generel udvikling og hvad der skal til at ændre den. Dog gik det en smule bedre end året 
før med 9 skydninger mere. 
Der har været bedre aktivitet hos børnene med deltagelse i diverse ranglisteskydninger året 
igennem på både 15m og 50m. Der har været lidt forskelligt antal deltagere fra gang til gang.  
Ved Nordsjællandsmesterskabet på 15m blev Pauline nummer 1 i BK2 med 397/19. Benjamin blev 
nr. 19 med 390/09 ligeledes i BK2. I junior 2 blev Andreas nr. 2 med 395/14 og Victoria nr. 4 
393/15. Ved Nordsjællandsmesterskabet på 50m i August vandt Pauline med flotte 400/27 også 
finalen med totalt 499, rigtig flot gået. 
Sommerfesten var særdeles vellykket med leg, god mad og festglade mennesker. Vi var 31 
tilstede og der blev festet igennem. Der var det sædvanlig store salatbord og kødet medbragte vi jo 
selv til grillen som vi plejer. Der var fri leg før maden. 
Griseskydningen gik som den ”plejer” – grisen kom hjem igen fyldt med slik til vores unger. Som en 
nylig indstiftet tradition var der middag på McDonald inden finaleskydningen i Hørsholm. Der var 9 
skytter med i Hørsholm. Ellers har der været fra 7 til 9 skytter med ude til griseskydning – hvilket er 
ret flot. Som noget nyt er der indført 2 baby grise fyldt med slik til dem som ikke vinder. 
I 2018 var der besøg fra Aumühle – de havde 8 med, vi var selv 19 deltagere. Selvom der ikke var 
så mange blev det som sædvanligt en hyggelig weekend. Pokalerne blev i Danmark. I år vil vi 
prøve at skaffe en bus så vi kan fejre vores 50 års jubilæum med manér med mange deltagere. 
Det er den 28. og 29. september 2019. Sæt et STORT kryds i kalenderen. 
Hjertestarter 
Den 30. oktober havde vi et hjertestarter kursus afholdt af hjerteforeningen. Hvis vi kan samle 
indsamlere nok til at dække 15 ruter ved Hjerteforeningens landsuddeling d. 28. april 2019, 
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kvitterer Hjerteforeningen med en gratis hjertestarter plus varmeskab. I kan nå at tilmelde jer 
endnu. Det er for en god sag. PT. er vi 10 deltagere så vi er næsten halvvejs. Meld jer nu! 
Årets hyggeligste skydning var igen juleskydningen først i december. Der var 10 ”unger” og 28 
voksne som fik henholdsvis fik ”præmie” i form af godteposer og vin. Knud-Erik varetog som 
sædvanligt catering med gløgg og æbleskiver 
Der var fem aftensamlinger om skydning teoretisk og praktisk, med Dorthe Overgaard som 
instruktør. Der var 2 for henholdsvis børn og 2 for juniorer samt en for voksne – som omhandlede 
mest fritstående. 
Så har Jan Rasmussen, Mads Frandsen, Michael Andreassen, Birger Laudrup og Jan Dolmer 
deltaget i Hjælpetrænerkursus/Riffel 1. 
Sidst på året fik vi sat nyt loft op i opholdslokalet og i den forbindelse vil jeg rette en stor tak til Bent 
Westen for de ændringer i el, lys og ventilation som skulle til. Især vil jeg også gerne takke Uffe 
mange gange for at bruge mange dage på at male i opholdslokalet – det ser rigtig fint ud og loftet 
hjælper på akustikken.  
I 2018 kom der nye skærpede sikkerhedsbestemmelser for skytteforeninger i Danmark.  
Det indebar blandt andet at vi skal logge alle skytter der skyder med foreningens eller andres 
private våben. I den forbindelse afholdte vi et kaffemøde for vagtholdene den 27. juni 2018. Vi 
havde besøg af Hans-Henrik Ellekjær fra DGI som supplerede mit oplæg og slideshow. Der var 20 
deltagere.  
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 af politiet, 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 politiets administrative center (PAC) – læs mere 
i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.  
Tag en kopi som kan fremvises i foreningen indtil godkendelsen er gået igennem.  
Der er sket endnu en stramning pr. januar 2019. Ved ALLE skydninger skal der være en certificeret 
skydeleder til stede. Vi er ved at få folk igennem den online prøve. Hvis I har bestået prøven vil jeg 
gerne have en kopi af diplomet så vi ved hvem der kan være skydeleder. 
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. De skal lægge deres ID i ”pant” indtil de har tilbageleveret våbnet de skød 
med. Hvordan vi gør det rent praktisk er ikke bestemt endnu. 
 
Fremtiden 
Orientering om ”Ny begyndelse” fra DGI i 2019 - Der er foreløbigt blevet afholdt 3 møder angående 
at der er en ny struktur på vej i DGI Nordsjælland Skydning - da alle formænd holder op. 
Overskriften er ”en ny begyndelse”. 
  
 SKV2 gebyret stiger snart til 300,00 kr. - der kommer et helt nyt SKV system som er i gang med at 
blive testet. Det indebære der skal betales for SKV2-godkendelsen med det samme. 
 
Efter afklaring af foreningens ejerforhold vedrørende grund og bygninger, skal vi i gang med vores 
ønsker om renovering og opdatering af bygninger, og ikke mindst de tekniske anlæg.  
Indledende er der ansøgt om teknisk bistand fra DGI – Skydebaneforeningen, og der er afholdt et 
rådgivningsmøde den 16. november med Leif Bay og Bjarne Veile fra skydebaneforeningen. Der er 
taget udgangspunkt i en tidligere rapport og anbefalinger, som der ikke er ændringer til.  Der blev 
aftalt et besøg på skydebanen i Fløng for at se deres løsninger. Det afventer stadig. Der er også 
mulighed for at besøge Kgs. Lyngby som har bygget en hel ny skydebane fra grunden af, som vi jo 
næsten også skal. 
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Et forslag: Ved fremtidige Dauglykke Cup stævner – er det muligt at oprette et fast team af 
hjælpere som melder sig til at hjælpe, så jeg ikke skal have dårlige nerver om der er hjælpere nok 
ved det enkelte stævne. Datoerne for stævnet kendes mindst i hvert år i forvejen. 
 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt. 
 
 
Beretning fra kejserdaludvalget (Kaj-Axel Witt): 
oprydning efter installation af varmepumpe 
rep. af dør og hængsler ud mod entre 
demontering af strømskinne 
rep. af udv. lampe 
afkalkning af opvaskemaskine + 1 + 1 + 1 
pudse vinduer 
miljøraport til kommunen inden 50 m sæson begynder og igen når 50 m sæson er afsluttet tillige 
med rapporter, hver gang vi laver skydninger der ikke er nævnt på forhånd i startrapporten. 
til Nordsjællands Brandstation til brandsyn med ildslukkere og brandtæppe 
omlægning af s f sten i værksted efter undergravning af mus 
der er fanget ca. 10 mus 
el-måler udskiftet 
rep. af dør på loftkontor 
ukrudt og grene på voldene i februar –  beskæring af buske og træer 
div. rep. af snoretræk på 15 m 
udskiftning af filtre og poser til udsugningsanlægget og kørsel til genbrugsstation – farligt affald 
luftriste til udluftning af loftrummet over opholdsrum 
snoreløft til 50 m 
rensning af tagrender 2 gange årligt 
vasket banenumre på 50 m 
hele sommeren er der ugentlig græsslåning og slåning med buskrydder 
monteret nye filtre i ventilationsanlægget 
oprensning af ukrudt mellem fliser 
rensning af tage ved indgang, over udestuen og overdækningen ved 15 m 
rensning af ruder og udestuen efter tagrensning og rensning af lamper 
ugentlige reparationer af snoretræk – en uge var alle snore bidt over på alle baner 
reparationer af kaffemaskiner 
reparationer af opvaskemaskinen over flere gange og udskiftning af spulerør 
klargøring til sommerfest og oprydning efter sommerfest. 
rensning og polering af flagstang 
oprydning hos naboen hvor det flød med skrald og alverdens andre ting. 
fjernet hvepseboer 
gulvtæpper foran 50 m standpladser 
Ny hane på tissekummen på herretoilet 
samler blade-samler blade og samler blade 
nye bagplader til 15 m skiverne 
klargøring til inspektion af banerne med politiet – vi skal til at rense kuglefang for bly 
afsluttende miljørapport til kommunen 
Der har været en lang proces med reparation af opvaskemaskinen, som så endte med at vi fik 
bestilt et nyt rør til spulearmen og monterede det. 
fjernet gardiner til 15 m standpladsen, så der kan komme varme op på 1. sal 
klargøring til juleskydning 
lavet rabatordning med Flügger i Espergærde centret. 
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Der er næsten hele tiden el-arbejder der skal reparers, udbedres, fornyes m.m. og en del af det 
arbejde foregår tit på andre dage end onsdage. 
Gæsteskydninger 
der er afviklet 6 gæsteskydninger og omsat for kr.8.786,- 
 
Al dette arbejde er udført af Kejserklubben, som jo tillige uge efter uge, støvsuger, gør rent, ordner 
toiletter, tørre støv af m.m.. Kejserklubben har nu eksisteret i 14 år og fortsat er livskraftig og 
humørfyldt.  Stor tak til Kejserklubben. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Beretning fra seniorudvalget: 
Var med under formandens beretning 
 
 
Beretning fra juniorudvalget: 
Var med under formandens beretning 
 
 
Beretning fra pistolafdelingen (Peter Güntelberg): 
Der er ikke nogen beretning fra pistolafdelingen. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren 
Jan uddelte og gennemgik regnskabet på sum-niveau. 
 
Faldet i varesalget skyldes nedgang i aktivitetsniveauet som kan aflæses på salget af patroner. Da 
vi har afholdt Aumühle weekenden i år plejer varesalget at være højere end sidste år, hvilket det 
ikke er.  
 
Stigning i varekøbet skyldes at vi har indkøbt patroner i år, samt indkøb til kantinen i forbindelse 
med Aumühle weekenden. 
 
Faldet i lokaleomkostninger skyldes at vi sidste år bl.a. investerede i 2 stk. varmepumper.  
 
Stigning i andre omkostninger skyldes at der er afholdt kurser bl.a. træningssamlinger for børn og 
juniorer derudover har 5 medlemmer deltaget i træner 1 riffel kursus.  
 
Finansiering faldet en anelse, men det er fortsat lykkedes at få en lille renteindtægt. 
 
Faldet i tilskud skyldes, at vi ikke havde et så stort beløb til restfordeling i år som vi havde sidste 
år. 
 
Dette giver et overskud for året på 45.784,16.  
 
Vedr. lån fra Skydebaneforeningen Danmark har vi 2 år tilbage på 50m ombygningen. 
 
. 
 
Spørgsmål: hvordan kan det være at el udgifterne er stiget, når vi har fået varmepumper. Det er 
fordi at elprisen er stiget. 
Regneskabet er godkendt 
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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: 
Jan Dolmer vælges ind i bestyrelsen, på Ole Højs plads.  
Jan Rasmussen genvalgt 
Jakob Rasmussen genvalgt 
Kaj-Axel Witt genvalgt 
 
Suppleanter: 
Bent Westen genvalgt 
Uffe Jacobsen genvalgt 
Birger Laudrup vælges ind som suppleant 
 
Revisorer: 
Mogens Petersen og Vagn Due blev begge genvalgt 
 
 
Fanebærer: 

Ingen  
 
Knud Svenden og Kaj Axel er reserver som fanebærer. 
 
 

7. Eventuelt  
Kirsten: Ole takkes for hans mange år i bestyrelsen (31 år), og som næstformand, og det arbejde 
han har lagt i bestyrelses arbejdet.  
 
Birger: Der har været afprøvning af trænings udstyr Mantix, (Skydesimulering) hvor man kan 
træne, uden patroner, og der er app, hvor man kan se sin skydning visuelt, hvor man kan tørtræne. 
Der bestilt til riffel, men der forefindes ikke til pistoler.  
 
Birthe: Spørg om der kommer klubmesterskab i år. Det kommer der ikke, med mindre der er andre 
der vil stå for det.  
 
Knud – Erik: Revselse omkring indsamlinger til runde fødselsdage, Knud – Erik synes det er for 
dårligt at der ikke er større tilslutning.   
  

 
 
 

 
 

Vagn Due    Tinna Güntelberg 
Dirigent    Referent 
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