PANDRUP SKYTTEFORENING
REFERAT GENERALFORSAMLING
2. april 2019

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisorer
10. Valg af to repræsentanter til Jetsmark hallens repræsentantskab
11. Eventuelt

Ad 2:
-

-

Aflæggelse af beretning ved Formand Ove Kringelborhn
2018 et forholdsvis godt år med flere nye medlemmer – af uforklarlige årsager er der sket stort
frafald i de eksisterende medlemmer – så foreningen er gået fra et medlemstal på 101 til 64. Det
har stor betydning for det kommunale tilskud, især når det er børneskytter der forlader foreningen,
idet der ydes fuld tilskud på den front.
Det har dog været et godt år for børneskytterne med fine placeringer der både har givet pokaler og
medaljer.
Både på baneskydning og terrænskydning har pistolskytterne vundet fine præmier ved deltagelse i
turneringer flere steder i landet…
På riffelsiden er der dannet et ”kvindehold” på 4 skytter – det er dog i sin spæde start, men det er
dejligt at det også kan arrangeres.
Renovering af Jetsmark Idrætscenter trækker ud og der er stadig uvist hvornår arbejdet
påbegyndes. Foreningen har via fonde modtaget en del midler til etablering af våbenboks. Det
arbejde påbegyndes efter aktiviteterne flyttes til Pilevej.

Side

-

Valg af dirigent – Jørgen Jensen blev valgt og kunne efterfølgende konstatere at
generalforsamlingen var lovligt varslet.
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Ad 5:
-

Villy gennemgik regnskabet og forklarede de forskellige poster. Årets resultat er betydelig bedre
end 2017, idet der i 2018 er et overskud på kr. 15.339,- mod et under skud i 2017 på kr. 31.743,Der kæmpes stadig med store tilbagebetalinger af FOU-tilskuddet. Det hænger sammen med at
beregningen af tilskuddet går to år bagud og er derfor tilpasset aktivitetsniveauet i daværende
periode.
Derudover gives der tilskud til delvis dækning af diverse udgifter ved at drive foreningslokaler på
Pilevej. Her er de store poster el – alarm og forsikringer som giver en årlig udgift på kr. 54.871,Regnskab balancerer med passiver og egenkapital for kr. 118.835,-

Indkomne forslag til vedtægtsændringer.
§3 – vedtaget at tekst ændres til: Pandrup Skytteforening er tilsluttet DGI Nordjylland Skydning og
er hermed underlagt disses love og bestemmelser. Bestyrelsen undersøger om der er fordele ved at
være medlem af de øvrige organisationer. (DSF Dansk Sportsskytte Forbund)
§4 stk. 2 – Tilføjes: En anke afgøres af generalforsamlingen, se §8 stk. 4
§7 stk. 3 – Tekst ændres til: Valgbar til bestyrelsen er ethvert engageret medlem, der er fyldt 18 år.
§12 stk. 2 – Tilføjes: Der afholdes bestyrelsesmøde minimum en gang i kvartaler, hvor regnskabet
fremlægges for bestyrelsen. Dette blot for at sikre, at skulle foreningen udsættes for
uregelmæssigheder, er der kortere mellem kontrol af regnskabet. Hvor det i dag kun fremlægges på
generalforsamlingen.

Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen ønsker at bevare de nuværende satser, som er for voksne
og børe kr. 600,- og familiekontingent på kr. 1200,- Børneskytterne får i tilgift til kontingentet fire
gratis skydninger.

Valg af formand – Ove Kringelborhn genopstiller – som modkandidat opstillede Johnny Skou. Efter
kampvalg blev Johnny valgt som ny formand for en etårig periode.

Side

2

Ad 6:
-

Efter renovering af idrætscentret er det ikke tilladt at medbringe drikkevarer eller lave kaffe i
klublokalerne. Ove frygter at der går ud over klublivet, idet mange af skytterne efter skydningen
sidder og hygger sig med en kop kaffe. Ifølge Centerchefen kan man dog købe diverse drikkevarer i
cafeen til indtagelse i klublokalerne.
I forbindelse af generhvervelse af diverse våben (alle kalibre), indskærpes det at alle våbenejere
betaler SKV ansøgningen forud.
Medlemmer opfordres til at tage hjælpetrænerkursus – der mangler vagter til klubaftenerne. På
pistolbanen skal der bruges to trænere og på riffelbaner stilles der krav om tre trænere.
Ove takker alle der har hjulpet med at flytte al grejet fra hallen ud på Pilevej.
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-

Ad 9:
-

Valg til bestyrelse – På valg er Michael Jensen og Rasmus Bentsen – begge var villige til genvalg.
Man da Johnny blev valgt til formand skulle her vælges et nyt medlem til bestyrelsen. Opstillede til
valget var: Claus – Christian – Michael – Rasmus og Nils.
Efter stemmetælling blev følgende valgt for en toårig periode: Rasmus - Christian og Michael. For
første gang i foreningen historie var der kampvalg til både formandsposten og bestyrelsesposter.

Valg af suppleanter for en 1. årig periode – Her valgtes Nils Johannes Klitmøller – 1. suppleant og
Claus Madsen – 2. suppleant.

Valg af revisor – genvalg af Lene Saugbjerg og Claus Uldahl

Ad 10:
- Valg til Jetsmark Idrætscenter repræsentantskab. Her valgtes Hans Frandsen og Rasmus Bendtsen
Ad 11:
- Eventuelt: Stor diskussion vedr. ombygningen i Jetsmark Idrætscenter. Foreningen har et ønske om
at udvide banekapaciteten, hvilket kun kan efterkommes ved at foreningen får tilladelse til at
overtage svømmeklubbens lokaler. Det er indtil videre afvist af Centerchefen. Bestyrelsen
opfordres til at sende en skriftlig ansøgning til Halbestyrelsen.
Til slut, et nyt tiltag, gaver til de der har ydet en særlig stor indsats i foreningen.
Der blev uddelt gaver til: Lene – Claus – Susan – Anders – Christian og Leif.
Desuden fik Ove en kurv for sin indsats som formand.
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