
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i SSK 

den 2. marts 2014 kl 1030 

på Vrald Odde 

Deltagere:  John Andresen (JA), Christian Dalgaard, (CD), Kenneth Mikkelsen (KM), Klaus Hald (KH), Erling Thomsen 

(ET) 

Emne Beslutning Ansv. 

  

Konstituering 

 

 

 

Formand: JA 

Næstformand: CD 

Kasserer: KM 

Menigt medlem: ET 

Menigt medlem: KH 

 

SKV1 Udfyldt, underskrevet (mangler CD’s underskrift) og indsendes JA 

Suppleantdeltagelse JA har forsøgt at få fat i Poul Erik Knudsen (PEK) så han kunne deltage, dog 

uden held. JA skaffer mobil og mail på ham 

JA 

Kontingentindkrævning KM sender girokort ud rettidigt. Afgående bestyrelse fastsatte 

kontingentstigning på 50,- på alle kontingentklasser. Der skal i den 

anledning laves nye kassesedler (osse KM) 

KM 

Generalforsamlingen Generalforsamlingen blev afholdt efter forkerte vedtægter.  

Der kan derfor stilles tvivl om forslaget om, at generalforsamlingen skal 

fastsætte kontingent samt beslutningen, om at fratage bestyrelsen retten 

til at fastsætte kontingent (og dermed umuliggøre dens mulighed for at 

opstille et budget!), er vedtaget på lovlig vis. For at få ro på sagen valgte 

bestyrelsen dog at efterfølge generalforsamlingens beslutning.  

 

Det andet forslag til vedtægtsændring, om at pålægge hjemmeladere en 

skydeafgift, blev behandlet, og vil ikke blive fulgt.  

Dels fordi det pga. af en fejl fra dirigentens side ikke formelt blev bragt til 

afstemning og dermed ikke vedtaget, og dels, da det i.flg. forslagsstilleren 

ikke skulle gælde sortkrudtskytterne, fandt bestyrelsen, at det ville være til 

for stor gene for vore frivillige kassevagter også at skulle administrere den 

opgave. Dette ikke mindst da forslaget kun vil være rettet mod 5 skytter. 

 

Der kom forslag om at der skulle lægges en afgift på leje af foreningens 

skydejakker. Dette blev foreløbig stillet i bero.  

 

Indkøb  På trods af at PH1 er blevet orienteret om, at han ikke kan bestille varer i 

klubbens navn uden accept, i forbindelse med at han på egen hånd havde 

bestilt skivemateriel til en værdi af 3500,- uden bestyrelsens viden, har han 

gjort det igen. Det skal derfor indskærpes over for ham, at alle indkøb skal 

cleares med KM. JA orienterer PH1. 

Dette er desuden i overensstemmelse med bestyrelsesbeslutning af 

07.03.2011: ” Vi fortsætter politikken om at der ikke indkøbes noget som 

helst uden OK fra 2 bestyrelsesmedlemmer”, hvilket blev meldt ud til PH1 

efter vedtagelse. 

JA 

Web En del af balladen med generalforsamlingens afholdelse, skyldes at vores 

hjemmeside først blev opdateret kort før generalforsamling. KM spørger 

Frank, om han kan hjælpe os. 

KM 

Riffelvogn Uffe brokkede sig på generalforsamlingen over bestyrelsens beslutning 

om, at riffelvognen står i vejen i boksrummet. Bestyrelsen besluttede, at 

hvis riffelafdelingen stiller med frivillige til at lave en dør mellem 

depotrummet og opholdsrummet, vil riffelvognen kunne blive i 

boksrummet. I modsat fald står den gamle beslutning ved magt. JA 

orienterer PH1 

JA 



Eventuelt 1. Erling har sat hylder op i Gimsing. Det indskærpes derfor til folk at 

holde orden og rydde op efter sig. 

2. KM kontakter Kim Fransen (KF) for deltaljer og priser på 

alarmaftale. 

3. Prisen på græsslåning virker høj i budgettet, KM undersøger 

4. Hvem står på tilkaldelisten fra Knop? JA checker med KF 

5. JA checker med KF, hvor vi fik skumbagskiver 

 

 

KM 

 

KM 

JA 

JA 

Næste møde Næste møde og møde-antal og –frekvens er ikke fastlagt.  

Grøn dag 

Opgaver Det blev bestemt at afholde grøn dag når vejret tillader det. 

 

Foreløbige opgaver: 

• Reparerer baner 

• Male  

• Skære ovenlyshuller pænt til 

• Reparerer låger på skydebanerne 

• Skaffe nye skumbagskiver, og skære dem til 

• Motor til vendeanlæg 

 

 

Referent JA 140304 


