Struer Skyttekreds

Den 29. februar 2016 afholdtes
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i foreningens lokaler på Vralden med deltagelse af den samlede bestyrelse samt derudover medlemmer, så der i alt var mødt 38 stemmeberettigede.
Generalforsamlingens dagsorden var i henhold til foreningens vedtægter, idet
pkt. 1 :

Valg af dirigent:
Kristian Dalsgaard blev enstemmigt valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

pkt. 2 :

Valg af referent:
Jens Olesen blev enstemmigt valgt til referent.

pkt. 3 :

Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning:
Formanden, Christian Mitteldorf, aflagde bestyrelsens beretning.
Der henvises til den skriftlige udgave heraf, som er på Struer skyttekreds’ hjemmeside.
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål fra forsamlingen til beretningen, som derefter af dirigenten blev erklæret for godkendt.

pkt. 4 :

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:
Regnskabet for 2015 blev fremlagt af kassereren, Poul Erik Hansen.
Der var enkelte spørgsmål til forskellige poster i regnskabet, som blev besvaret.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

pkt. 5 :

Fremlæggelse og godkendelse af budget for det nye foreningsår, herunder fastsættelse
af kontingent:
Kassereren fremlagde bestyrelsens budget for det nye foreningsår, samt fremsatte på
bestyrelsens vegne forslag om uændret kontingent.
Enkelte bemærkninger og spørgsmål til poster i budgettet diskuteret, bl.a. om brugerbetaling for brug af Megalink. Bestyrelsen ønsker dialog herom senere.
Budget og kontingentfastsættelse blev herefter godkendt enstemmigt.

pkt. 6 :

Behandling af indkomne forslag.
Der var indkommet 6 forslag. Bestyrelsen bekræftede, at alle var indsendt rettidigt.
Forslag 1:
Vedtaget med en lille ændring, således at vedtægternes § 5 stk. 2 formuleres således:
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”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i
hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag, revideret regnskab,
forslag til budget og kontingent for det nye foreningsår, opslåstil gennemsyn i klubbens lokaler 3 uger før generalforsamlingen.”
Forslag 2:
Vedtaget med en lille ændring, således at vedtægternes § 5 stk. 4 formuleres således:
”På generalforsamlingen afgøres alle sager, herunder ved optagelse af lån for et beløb
større end kr. 25.000,00, ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves til udelukkelse af
et medlem, samt til ændring af vedtægterne at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning foretages, hvis et medlem kræver det.”
Forslag 3:
Forslaget vedr. bestyrelsens beslutningsdygtighed faldt, idet det ikke opnåede 2/3
majoritet (24 ja, 13 nej og 1 blank).
Forslag 4:
Efter diskussion om vedtægtsmæssige og forsikringsmæssige konsekvenser m.v. blev
forslaget om, hvorvidt klubben skal have mulighed for optage bue- og armbrøstskydning som skydedicipliner, vedtaget (29 ja, 8 nej, 1 blank).
Vedtægternes § 2 har herefter følgende formulering:
”Foreningens formål er ved skydning og bueskydning, herunder armbrøstskydning, som
idræt og andet kulturelt virke at fremme denne sport og det folkelige foreningsarbejde.”
Forslag 5:
Et omfattende forslag om ændring af en række vedtægtsbestemmelser blev, efter en
diskussionsrunde, trukket og overgivet til den kommende bestyrelse til nærmere bearbejdning med henblik på eventuelt at kunne fremlægge hele eller dele af forslaget
på næste års generalforsamling.
Forslag 6:
Forslag om at ændre hele foreningens struktur med etablering af en paraplyorganisation blev, efter drøftelse, ikke sat under afstemning, men det blev overladt til den
kommende bestyrelse til nærmere udvalgsbehandling.
pkt. 7 :

Valg.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Kenneth Mikkelsen ønskede ikke genvalg, Erling Thomsen villig til at modtage genvalg.
Herefter skriftlig afstemning mellem 3 kandidater med stemmetal i parentes:
Erling Thomsen (32), John Andresen (27) og Thomas Jensen (10). De 2 førstnævnte blev
herved valgt.
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Valg af 2 suppleanter.
2 kandidater. Thomas Jensen valgt som 1. suppleant, Steen Sandbæk som 2.
Valg af revisorer.
De 2 nuværende revisorer, Jens Olesen og Carsten Rørstrøm, genvalgt uden modkandidater. Bo Just genvalgt som revisorsuppleant.
pkt. 8 :

Eventuelt: Ingen ønskede at fremføre noget.
Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen med tak til de fremmødte.

Struer, den 29. februar 2016

Jens Olesen
referent

Kristian Dalsgaard
dirigent
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