Referat generalforsamling i Struer skyttekreds på Vrald Odde mandag den 24. februar 2014 kl. 1900
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg.
a. Valg af bestyrelse i henhold til § 8.
o

Kim er på valg

o

Frank er på valg

b. Valg af 2 suppleanter.
c. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Add. 1.
Filip Jensen 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.
Kim Frandsen valgt som referent
Add. 2.
Formanden, John Andresen, fremlagde beretningen, der kan ses i hele sin ordlyd på foreningens
hjemmeside. Beretningen blev godkendt

Add. 3.
Regnskabet blev fremlagt af Jens Olesen. Tommy Trans stillede spørgsmål til de penge der er gået til Knop,
da der er gået mange penge i løbet af året, men ved gennemgang kunne det konstateres, at pengene er
gået til indkøb af ny alarm til Vralden, to gange service, to gange reparation og i alt 6 alarmudkald i løbet af
året.
Regnskabet blev godkendt

Add. 4.
Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år blev fremlagt. Poul Erik Hansen ønskede at
skydeindtægterne skulle sættes højere på budgetforslaget, men der var enighed om at godkende
budgetforslaget.
Add. 5.
Behandling af indkomne forslag. (ingen indkomne forslag indenfor tidsfristen)
Der var ikke indkommet nogle forslag 15 dage før generalforsamlingen, som de skal i henhold til vores
vedtægter, der ligger på vores hjemmeside.
Jens Olesen havde fremsat 2 forslag til vedtægtsændringer 8 dage før generalforsamlingen. Formanden
henholdt sig til vedtægterne, og mente ikke at disse kunne behandles. Jens Olesen henholdt sig til, at han
kun var i besiddelse af nogle 5 år gamle vedtægter. Dirigenten hævdede at Jens Olesen handlede i god tro
og besluttede at fortsætte generalforsamlingen iht. de 5 år gamle vedtægter i stedet for at følge de nye
(vedtaget på generalforsamlingen 29. februar 2011).
Forslag 1:
Det foreslås, at vedtægternes § 6 pkt. 4, der har ordlyden
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det nye foreningsår.
ændres til
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det nye foreningsår, herunder fastsættelse af kontingent.
Forslaget gik til afstemning og blev vedtaget med stemmerne 21 for, 1 imod og 1 blank.
Efterfølgende betød det, at §8 i vore vedtægter blev nødt til at blive ændret, så bestyrelsen fremover
fratages muligheden for at fastsætte kontingentet.

Forslag 2:
Medlemsbetaling.
Medlemsbetalingen sammensættes af 2 elementer, nemlig dels kontingent og dels betaling
for skydning.
1. Kontingentet er en fast betaling for medlemsskab og er uafhængigt af medlemmets aktivitet i
foreningen. Kontingentbetalingen anvendes primært til betaling af foreningens faste udgifter.
2. Betaling for skydning er en betaling for brug af foreningens baner m.v. Denne betaling er en afgift pr.
afgivet skud. Betalingen kan erlægges enten ved køb af ammunition m.v. i foreningen, hvor der så i
prisen er indregnet et beløb for brug af banen, eller ved at medlemmer, der har købt ammunition m.v.
andetsteds, betaler et beløb pr. afgivet skud. Sidstnævnte gælder også for "hjemmeladere".
Efter en debat bl.a. om man sigtede til medlemmer af Hardsyssels Sortkrudtskytter, blev det præciseret, at
man ikke ønskede at blande sig i en anden forenings anliggender. Formanden gjorde opmærksom på
problemet med at tælle og afregne de afgivne skud, og spurgte, om det var endnu en opgave kassevagterne
skulle pålægges.-

Dirigenten spurgte, om der var nogen, der var i mod forslaget, og en del markerede. Forslaget kom ikke til
afstemning, men generalforsamlingen bad bestyrelsen finde måder at administrere forslaget på.

Add. 6.
Valg til bestyrelsen
1. Valg af bestyrelse i henhold til § 8.
o

Kim Frandsen ønskede ikke genvalg

o

Frank Clavilla ønskede ikke genvalg

Kenneth Mikkelsen og Erling Thomsen blev valgt ind i bestyrelsen
2. Valg af 2 suppleanter.
Clemmen Sørensen og Poul Erik Hessellund valgt
3. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
o

Filip Jensen ønsker ikke genvalg

o

Jens Olesen ønsker ikke genvalg

Poul Erik Hansen I og Tina Rørstrøm valgt som revisor
Jens Olesen valgt som revisor suppleant

Add. 7.
1. Poul Erik Hansen I opfordre til medlemskab af Gamle Drenge
2. Visionsudvalget ønsker at Struer Skytteklub skal markere sig mere , da dette vil give flere
medlemmer og øget omsætning i foreningen
3. Poul Erik Hansen I ønsker mere samarbejde mellem riffel og pistol afdelingen

4. Uffe Jensen spørger til referat fra bestyrelsesmøde den 29/9-2013, hvor det blev besluttet at
riffelvognen ikke måtte stå i boksen, han ønsker at riffelafdelingen kan benytte vognen, da de
skal flytte mange rifler frem og tilbage om tirsdagen
5. Erling Thomsen foreslår et debatforum på hjemmesiden med adgang for medlemmerne, så
mange tvivlsspørgsmål mellem afdelinger kan klares der.
6. Hans Jørgen fremsætter forslag om at bestyrelsen i Struer Skytteklub skal bestå af både riffelog pistolfolk. Poul Erik Hansen I, mener at bestyrelsen skal tage sig af den overordnede drift at
klubben, afdelingerne skal styres af aktivitetsudvalg, som skal referere til bestyrelsen.
7. Der stilles forslag om at klubben skal være mere aktiv i forbindelse med den nye skolereform,
hvor eleverne skal have flere fysiske aktiviteter og oprette noget skydning i skoletiden, som
eleverne kan deltage i, der findes måske ældre medlemmer i klubben som kunne varetage
dette område.

Efter mødet har den nye bestyrelse konstitueret sig
Formand: John Andresen
Næstformand: Christian Dalgaard
Kasserer: Kenneth Mikkelsen
Menigt medlem: Erling Thomsen
Menigt medlem: Klaus Hald

