Referat af Struer SkytteKreds’ generalforsamling 25/2 2013 kl. 19.00.
Formanden startede med at byde velkommen og konstatere forfald fra Henrik Koustrup og revisor
Jens Olesen.
Filip G. Jensen valgtes til dirigent, og takkede for valget. Han starter med at konstatere at
generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og at den derfor er beslutningsdygtig. Frank Clavilla
vælges som referent. Fremmødt er 18 medlemmer foruden bestyrelsen.
Formanden aflagde beretning – denne gav ikke anledning til nævneværdige bemærkninger.
Regnskabsaflæggelse – da revisor var fraværende blev der kun oplæst revisorens notat. I denne
kritiseresden måde kassen er ført på i det forgangne år, og at dette ønskes ændret i det
kommende år. – Bestyrelsen er opmærksom på problemet.
Fra salen roser Poul Erik Hessellund Knudsen bestyrelsen for at der er afdraget pænt på klubbens
gæld. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
Punkter på budget for kommende år:

Alarm
Boksdør
Vedligehold
Jubilæum
Gimsing

kr. 16.000
kr. 10.000
kr. 5.000
???
Kr.
0

Poul Erik Hansen ønsker faciliteterne på Gimsing opgraderet hvis man ikke ønsker at flytte dem ud
på Vralden. Tommy Trans fremhæver at hvis man planlægger at flytte til Vralden skal eventuelle
nye foranstaltninger i Gimsing kunne genbruges på Vralden.
PEH savner bedre information fra bestyrelsen således at man kan lave en større samlet indsats
når der indkaldes til ”Grøn dag”. Endvidere mener han at der bør laves en 5års-plan for hvilke
opgaver der skal prioriteres i den nærmeste fremtiden.
Der ønskes en mail-database med diverse interesse-grupper for lettere og hurtigere information.
Efter en kort pause var der valg til bestyrelsen. Valgt blev John Andresen og Christian Dalgaard –
disse indgår i bestyrelsen sammen med Kim Frandsen, Frank Clavilla og Klaus Hald fra den
”gamle” bestyrelse. Ny suppleant blev Poul Erik Hessellund Knudsen sammen med Clemmen
Sørensen som blev genvalgt in absentia.
Revisorer blev genvalg og ny suppleant her blev Henrik Koustrup valgt in absentia.
Under punktet eventuelt fortalte PEH at DDS er overgået til DGI-skydning, hvilket ikke skulle
betyde det helt store på kortsigt. Dansk Skytte Union har indført et ”Unionskort” som alle skal have
hvis man skal deltage i stævner. PEH foreslår at jubilæet bruges som en milepæl for et bedre
samarbejde hele klubben rundt og til at få fastlagt klubbens fremtidsvisioner. Kongsberg-anlægget
på 200meterbanen foreslås brugt til jægerne. Dette vil PEH og PEHK se nærmere på.
Boksdøren på Vralden skal skiftes og i forbindelse hermed pointeredes det at evt. købere til den
gamle dør, som ikke er Skafor-godkendt, skal huske at komme med deres bud i en lukket kuvert til
bestyrelsen inden den 3/3 2013 kl.12.00, hvor den højestbydende vinder.
Jubilæumsfesten vil blive afholdt 11/5 2013 i samarbejde med Hardsyssel Sortkrudtsskytter som
også har jubilæum (25 år). Vi skal have informeret den samlede presse om vores aktiviteter ved
denne lejlighed.
PEHK roste klubben for diverse opfriskninger på Vralden, bla. færdiggørelsen af gummigulvet på
banearealet og opretningen af lampernes placering i klublokalet.
Der blev nedsat et udvalg til varetagelse af klubbens visioner i fremtiden, bestående af Erland
Wøjcik, Poul Erik Hansen og Frank Clavilla.

Filip runder af med at takke for god ro og tone under generalforsamlingen, og formanden slutter af
med at meddele at bestyrelsen trækker sig tilbage for at konstituere sig.

