Referat fra
Generalforsamlingen
Fredag den 31. januar 2014
I
Skyttehuset.
19 medlemmer mødt samt Peter Allesø Rasmussen fra DGI Fyn Skydning.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent – valgt blev Jørgen Olsen
2. Formandens beretning – beretningen omtalte årets mange fine resultater,
foreningens nye tiltag i årets løb samt en stor tak til de flittige hjælpere –
beretningen blev godkendt
3. Kassereren aflægger regnskab – regnskabet der udviste et underskud på kr.
30.694 og en egenkapital på kr. 422.738 – der var ingen spørgsmål til
regnskabet – kassereren forespurgte generalforsamlingen om det var ok at der
bruges kr. 15.140 på patroner og stævneindskud til ungdommen – bestyrelsen
fik forskellige indput til fremtidige regler – regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag – der var 2 forslag fra medlemmerne samt et
forslag om vedtægtsændring fra bestyrelsen.
Forslag 1: Det blev foreslået at markeringsprisen for luft nedsættes.
Efter debat var der afstemning: 2 for, 4 undlod at stemmer og 13 var imod.
Forslag 2: Der var forslag om en rabatordning på markeringsprisen generelt.
Efter debat var der afstemning: 4 for, 4 undlod at stemmer og 11 var imod.
Konklusion: Markeringsprisen er uændret kr. 0,60 pr. skud
Forslag om vedtægtsændring. Vedtægterne blev rettet til så de er i
overensstemmelse med at DGI og DDS er fusioneret.
Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent - uændret
6a.Valg af formand
På valg er:
Randi Christensen – blev genvalgt
6b.Valg af bestyrelse
På valg er:
Max Kristensen – blev genvalgt
Hans Henrik Christiansen – blev genvalgt
Arne Mortensen – blev genvalgt
6c. Valg af suppleanter
På valg er:
Anders Ritz - blev genvalgt

Claus Bisgård – blev genvalgt
6d. Valg af revisor
På valg er:
Karsten Andersen – blev genvalgt
6e. Valg af revisorsuppleant
På valg er:
John Iversen – blev genvalgt
7. Eventuelt
Her ønskede Peter Allesø Rasmussen ordet – han roste os for den gode debat
der havde været samt at foreningens kontingent lå på det niveau.
Ivan Jørgensen ønskede endvidere ordet – han har planer om, at arrangere et
kursus for de unge skytter i foreningen – han fik generalforsamlingens
opbakning og tilbud om hjælp fra flere.

