
Referat fra Bestyrelsesmøde i SSK den 221111 kl 1900 på Vrald Odde 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 
2. Julefest 
3. Kontingentsituation 
4. SSK’s økonomi 
5. Våbensalg 
6. Generalforsamling 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 

Deltagere: John Andresen (JA), Kim Frandsen (KF) Bo Just (BJ), Henrik Koustrup (HK) Klaus Hald (KH) 
  Ansv. 
1. Siden sidst Punktet blev gennemført  
2. Julefest Festen bliver afholdt 130112 kl 1800. 

Deltagere bliver bestyrelse, kassevagter og folk der har hjulpet 
i årets løb. 
BJ sørger for mad og varme. 
JA sender indbydelser 

 
 
 
BJ 
JA 

3. 
Kontingentsituation 

BJ har udsendt rykkere, primært til våbenejere aht. årets 
våbenkontrol. 
BJ følger løbende op. 

BJ 

4. SSK’s økonomi Aftalen på årets generalforsamling om at dele kassererposten 
mellem BJ som kasserer og Jens Olesen som regnskabsfører 
byggede på at regnskabsføreren skulle bogføre bilag og løbende 
give bestyrelsen en melding om klubbens økonomi. Dette er 
endnu ikke sket. Bestyrelsen sendte derfor den 14. november 
2011 kl. 19:09 en anmodning til Klubbens revisorer om et 
halvårsregnskab.  
 
Denne anmodning blev læst af klubbens revisorer hhv. 3 og 4 
timer senere. Ved bestyrelsesmødets start 8 dage senere 
foreligger der dog stadig intet svar fra de to revisorer, hvorfor 
punktet om klubbens økonomi må udgå, da ingen i bestyrelsen 
har nogen som helst anelse om hvordan klubbens økonomi ser 
ud. 
Bestyrelsen har overblik over den aktuelle kasse- og bank-
beholdning samt lagerbeholdning, men ellers intet. 
Bestyrelsen sender derfor endnu en anmodning til revisorerne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JA 

5. Våbensalg PEH1 stiller tvivl om hvorvidt vores overskudsrifler har særlig 
stor værdi. Vi forsøger derfor at sælge Sauer riffel internt og 
checker med Mosbach, om de kunne have interesse. 
Klubbens 5” Tanfoglio bliver sjældent brugt, og forsøges solgt. 

 
 
JA 

6. Generalforsamling  Jens Olesen fandt det væsentligt at en formulering i 
dagsordenen blev ændret. KF finder tekstændring. 
Datoer: 

- Indkaldelse:              300112 
- Forslag slås op:         130212 
- Generalforsamling:    270212 

 
KF og JA er på valg.  
KF vil overveje genvalg, JA ønsker ikke genvalg. 

KF 
 
 
JA 
JA 
ALLE 

7. Eventuelt Pris på jagtpatroner til Dalsgård JA 
8. Næste møde 100112 kl 1900 på Vralden  

Ref John Andresen den 231111 


