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Planlægningsmøde for generalforsamling i Struer Skyttekreds 2018
Deltagere: John Andresen (JA), Erling Thomsen (ET), Poul Erik Hansen (PH) Thomas Jensen (TJ) og Tommy Trans (TT)

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.
Fremlæggelse og godkendelse af budget for det nye foreningsår, herunder fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
1. Der er ikke indkommet forslag.
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 8.
1. John Andresen er på valg (modtager genvalg)
2. Erling Thomsen er på valg (modtager genvalg)
3. Valg af 2 suppleanter.
4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt
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1
2
3
4
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7,1-4
8

Action
Kim Frandsen har sagt ja.
JA bliver nok valgt
JA bad om input til beretning A.S.A.P.
JA spørger Udvalgsformændene
Årets døde: Frode Kirk
PH fremlagde, alle var glade
Vi har ikke umiddelbart nogle udgifter, så vi genbruger sidste års budget +5%.
Efter lidt debat blev vi enige om at lade kontingent stige 25,-kr i alle kategorier.
Opkrævninger udsendes med Snail-mail.
Ingen indkomne forslag. Dog har Klaus Hald bedt om at få Grøn dag diskuteret på
generalforsamlingen. Forslaget er ikke fremsat iht. vedtægterne og er i øvrigt ikke et
generalforsamlingsanliggende, så det sker ikke.
I.flg. ET er mange utilfredse med TT’s betaling for Quickly-stævnet, dette er heller ikke et
generalforsamlingsanliggende.
JA + ET modtager stadig genvalg.
ET spørger suppleanter og revisorer om de modtager genvalg.
Vi mødes kl 18:00 til klargøring.
TT køber blødt brød
Det blev diskuteret om SSK skulle lave SKV2 på ikke DGI/Union-discipliner. Fremover vil
vi kun støtte DGI/Union-discipliner og discipliner der må skydes på vore baner med eget
skydeudvalg
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