Referat til generalforsamling 2021
1. Valg af dirigent og referent.
Steen Schjællerup valgt som dirigent
Jonas Vestermark valgt som referent
Der er indkaldt til general forsamlingen mindst 7 dage for inden. Lovligt indkaldt:
2. Beretning v/formanden
Beretning ved Ole Brix.
• Corona har givet lille nedgang i medlems antal 208 medlemmer i 2020, 214 medlemmer
ved indgangen til 2021
• Udvidede skyde tider med begrænset succes indendørs. Tages op til revurdering
• Udvidede åbningstider på udendørs har være bedre men stadig sløjt
• Nyt alarm system
• Våbenkontrol indkaldes der til snarest
• IPSC, Stenopsamling samt græs såning mangler, samt endelig godkendelse mangler
• Resultater: DM for DSU gav guld for U13. Bronze U17 Stilling, Sølv for cal. 22, 15m
• Æresmedlem Warney er afgået ved døden. 1 min stilhed.
3. Regnskab v/ kassereren
Gennemgang af regnskab
Spørgsmål:
Fremgang i antallet af medlemmer men nedgang i kontingent
Svar: Flere børn og afskaffelse af aktivitetskort

4. Budget v/ kassereren
Budget ved kassereren.
Forsikring udgifter er nul.
Ammunition fremgår med en større difference. Kasserere uddyber.
Annonce udgifter. Facebook, radio reklamer for at promovere foreningen of få gang I foreningen
igen.

5. Indkomne forslag.
a. Forslag fra bestyrelsen. Nedsætte bestyrelsen fra 7 til 5 personer
Gennemgang af forslag ved Kristian Brix.
Kommentarer: Der kan være op til 7 men mindst 3. Kan der udnyttes det.
Bekymringer for at bestyrelsen ikke kan klare opgaven med 5 mand, når de udvalg der er
oprettet ikke har klaret opgaven.
Forslag sat til afstemning:
19 for
0 imod
Forslaget vedtaget.
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6. Valg til bestyrelsen.

a. Valg af formand.
På valg:
Ole Brix – modtager genvalg
Ole Brix valgt

b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år. (Kun to, hvis indkommende forslag 5.a
vedtages)
På valg:
Chris Brinch Østergaard – modtager genvalg
Marc André Rawe – modtager ikke genvalg
Kenneth Helveg Elgaard Berg – modtager ikke genvalg
2 Kandidater skal vælges grundet vedtagelse af indkommende forslag 5.a
Opstillede kandidater:
Chris B. Østergård: 18 stemmer
Jack Christensen: 10 stemmer
Sonny Blåbjerg: 10 stemmer
Omstemning…
Jack Christensen, 7 stemmer
Sonny Blåbjerg, 12 stemmer
Valgt: Chris B. Østergård og Sonny Blåbjerg

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer for et år. (udgår hvis indkommende forslag 5.a
vedtages)
På valg:
Jan Haastrup – modtager ikke genvalg
Punktet udgår.

d. Valg af suppleant til bestyrelsen for to år.
På valg:
Steffan Fischer – Modtager ikke genvalg
Opstillede: Jack Christensen
Valgt: Jack Christensen

e. Valg af suppleant til bestyrelsen for et år.
På valg:
Torben Nielsen Dahl – modtager ikke genvalg
Opstillede: Stefan Klingenberg

Confidentiality: C2 - Internal

Valgt: Stefan Klingenberg

f. Valg af en revisor for to år.
På valg:
Poul Jørgensen – modtager genvalg
Genvalgt
Poul Jørgensen

g. Valg af en revisorsuppleant for et år.
På valg:
Lotte Fjord
Genvalgt
Lotte Klingenberg (født Fjord)

h. Valg af unge observatører.
Genvalgt
Mikkeline Christensen

7. Næste års kontingent.
Der forsåles følgende kontingent:
Voksen 18 – 59 år
Senior +60 år
Studerende (der kræves gyldigt studiekort)
Børn 0-17 år
NYT:
Familiekontingent:
2 voksne samt alle husstandens børn under 18 år

kr. 700,kr. 500,kr. 500,kr. 400,-

kr. 1.800,-

Kommentarer: Årsag til at det relative lave kontingent. Svar: så lave priser som muligt for at
foreningen kan løbe rundt.
Skal prisen for familie kontingent sættes ned til 1400,- ? Prisen for familiekontingentet sættes
til 1800,8. Næste års arbejde
Skive overdækning på 50m og 200m
Generelt skal langdistance shines op.
Generel vedligehold.
Boost af aktive medlemmer.
Fin pistol gummi skal have en kærlig hånd.
Udvalg.
9. Hyldest til alle hjælpere
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