Referat generalforsamling i Struer skyttekreds på Vrald Odde den 27. februar 2012 kl. 1900.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Forelæggelse af bestyrelsens budget for det nye foreningsår
Behandling af indkomne forslag:
a) Beregning af udsalgspriser
b) Alternativ opvarmning på Vralden
7. Valg af bestyrelse:
a) John Andresen: ønsker ikke genvalg
b) Kim Frandsen: modtager genvalg
c) Valg af 2 suppleanter
d) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt
Add. 1.
Poul Erik Hansen 1 blev valgt som dirigent, han startede med at bekræfte at generalforsamlingen
var indkaldt efter vedtægterne ved opslag i ugeavisen og opslag i klubben og derfor
beslutningsdygtig.
Add. 2.
Kim Frandsen valgt som referent
Add. 3.
Formanden, John Andresen, fremlagde beretningen, der kan ses i hele sin ordlyd på foreningens
hjemmeside. Beretningen blev godkendt
Add. 4.
Bestyrelsen har gennem året haft problemer med at følge regnskabet, da regnskabet først blev
afsluttet i sidste øjeblik, der havde været nogle misforståelser mellem kasser, Bo Just, og revisor,
Jens Olesen, ang. samarbejdet hvor ved regnskabet skulle føres. Regnskabet blev gennemgået af
Jens Olesen og han forklarede, at der havde været nogle opstarts problemer for den nye kasser,
men at der i det kommende år, 2012, vil været øget fokus på regnskab og regnskabsføring, noget
begge revisorer er enige om. Der var ingen anmærkninger til regnskabet og regnskabet blev
godkendt
Add. 5.
Da bestyrelsen først modtog regnskabet dagen før generalforsamlingen, kunne denne ikke
fremlægge budget for det nye år, da denne ikke viste om der var overskud eller underskud i
foreningen. Pga. det manglende regnskab/budget blev det vedtaget, at bestyrelsen ikke måtte
bruge uretmæssigt mange penge i det nye år

Add. 6.
a)
Der blev stillet forslag/model til hvordan man skal udregne fortjeneste på ammunition der sælges i
klubben. Det blev vedtaget, at det alene er bestyrelsen der bestemmer hvordan man ønsker at
beregne fortjeneste
b)
Der blev stillet forslag om pilleovn på Vralden, som alternativ opvarmning, der blev diskuteret
ulemper/fordele ved pilleovn, eks. vedligehold, hvem skal passe det osv., det blev anbefalet
bestyrelsen, at se på om der er økonomi i at installere en form for alternativ opvarmning.
Add. 7.
a)
John ønsker ikke genvalg, Frank Clavilla valgt til bestyrelsen i stedet
b)
Kim Frandsen genvalgt til bestyrelsen
c)
Erland Wøjcik og Clemmen Sørensen vælges til suppleanter
e)
Til revisor vælges Jens Olesen samt Filip, Christian Dalgaard vælges som suppleant

Add. 8.
Punkt 8 blev sløjfet, da det ikke står i klubbens vedtægter, at kontingent skal vedtages på
generalforsamlingen, dette er en opgave for bestyrelsen.
Add. 9.Evt.
Frank Clavilla foreslår at ligge mere jord på vestvolden på pistolbane 1-10
Poul Erik Hansen II spørger om der er blevet kigget på østvolden på 200m banen, da denne skulle
være i fare for at blive æt af fjorden
Forberedelse til 150års jubilæum, det tales løst om muligheder for aktiviteter på skydebanen i
forbindelse med jubilæum. Det foreslås også at lade Torben Ohms kigge på klubbens historie, for
at kunne få skrevet noget om denne i forbindelse med de 150år

