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Ordinær generalforsamling i Struer Skyttekreds
Mandag den 27. februar 2017 kl. 19:00 i klubbens lokaler på Vrald Odde
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Fremlæggelse og godkendelse af budget for det nye foreningsår, herunder fastsættelse af
kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
1. Der er ikke indkommet forslag.
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 8.
1. Poul Erik Hansen er på valg (modtager genvalg)
2. Tommy Trans er på valg (modtager genvalg)
3. Thomas Jensen er på valg (modtager genvalg)
4. Valg af 2 suppleanter.
5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt

Add.
1
2
3
4

Beslutning
Kim Frandsen blev indstillet og valgt.
Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. Vedtægterne.
John Andresen blev valgt.
John Andresen fremlagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt. Beretningen kan ses på
Struer Skyttekreds hjemmeside.
Poul Erik Hansen fremlagde det reviderede regnskab.
Der var et par spørgsmål/kommentarer til regnskabet:






Hardsyssel Sortkrudtskytter har givet et kasseapparat
Vi har haft en lejeindtægt fra Forsvarsbrødrene.
Ulf spørger, om vi ikke bør finde ny udbyder til græsslåning. Nej, De tilbud vi har fået
er 3 gange dyrere end det nuværende.
Hald spørger, om vi stadig betaler for telefon og internet to steder nu, da vi er forvist
fra Gimsing. Gimsing er sat i bero i vinterperioden.
Alarmudgiften er steget pga. flere (fejl?-)alarmer i perioden.

Det reviderede regnskab blev derpå godkendt.
Struer Skyttekreds
Formand John Andresen - Østre Hovedgade 25, 7560 Hjerm
Tlf: 9746 4028 - mobil 2251 5197 - E-mail: 7560hjerm@gmail.com
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Poul Erik Hansen redegjorde for bygningssituationen, og planerne om et nyt skyttecenter på
Vralden. Han kom ind på vores samarbejde med Struer Kommune og Skydebaneforening
Danmark. Der er et møde i starten af april med mere specifikke byggeplaner.
Hvis vi vælger ikke at udvide på Vralden står vi stadig over for renovation og ombygning på
Vralden og i Gimsing i millionklassen.
Uanset løsningsmodel skal vi bygge støjsluser til omkring 2,5Mkr, da vi ønsker at udvide
vores miljøgodkendelse med væsentlig mere skydetid især i vinterhalvåret.
Bestyrelsen fik opbakning fra generalforsamlingen til at gå videre med planerne. Når vi
kommer tættere på et budget for skyttecenteret skal der indkaldes til ny generalforsamling for
godkendelse af budget.
Pga. den usikre økonomiske fremtid har bestyrelsen ikke lavet et budget ud over udgifter til
drift og vedligehold. Reparationer og vedligehold, bør holdes på et minimum da vi ikke ved
om det nuværende skal jævnes eller det nye skal baseres på ”knopskydning” på det
nuværende.
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Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på alle kontingentklasser på 50,-kr. det blev
vedtaget.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
1. Poul Erik Hansen modtog genvalg
2. Tommy Trans modtog genvalg
3. Thomas Jensen modtog genvalg
4. Steen Sandbæk og Simon Wodstrup blev valgt til suppleanter.
5. Betty Poulsen og Kenneth Mikkelsen blev valgt til revisorer, Christian
Dalgaard blev valgt til revisorsuppleant.
1. Kommer vi i Gimsing til vinter? Det regner vi med.
2. Hvor er sidste års bestyrelsesberetning? John prøver at opstøve den og sender til
webmaster.
3. Grøn dag hvornår? Det viser sig ikke muligt at lave en koordineret grøn dag, men alle
afdelinger foretager det nødvendige ad hoc.
4. Skal vi beholde det gamle klubhus efter etablering af støttecentret, eller skal det jævnes
med jorden? Det vides ikke. Diskussionen viste, at der ikke er enighed om at fjerne det.
Der var forslag om måske at lade det blive Hardsyssel sortkrudtsskytters base.
Referent John Andresen
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