Søllerød Skytteforening
Nærum 20. maj 2015

Referat af Søllerød Skytteforening’s ordinære generelforsamling d. 28 April 2015

Dagsorden for den ordinære generalforsamling kl. 19.00:
1)  

Valg af dirigent –
-   Formanden indstillede Tim Andersen til dirigent – Tim Andersen påtog sig hvervet og
konstaterede at generelforsamlingen var rettig indkaldt.

2)  

Formanden aflægger beretning
-   Formanden afgav beretning indeholdende hvad bestyrelsens fokus områder har været
siden sidste generelforsamling og hvad der ville fokuseres på i 2015-2016. Formandens
beretning blev taget til efterretning og er at finde på medlems området på foreningens
hjemmeside.

3)  

Kassereren forelægger revideret regnskab
-   Der blev forlagt et af foreningens revisorer godkendt regnskab. VI har i det forgangne år
præsenteret en mindre underskud på ca. kr. 3.000 der primært kan henføres til et fald i
indtægter fra færre betalende medlemmer. Priser på ammunition samt skiver er sat
marginalt op for at dække de højere indkøbspriser. Vi har forsat en ganske god sund
økonomi. Regnskabet blevet taget til efterretning. Regnskabet er at finde på på medlems
området på foreningens hjemmeside.

4)  

Indskud og kontingent
-   Foreningens kasser fremlagde tre forslag til ændringer i indskuds størrelse, kontingentets
størrelse, samt obligatorisk betalingsservice tilmelding af SKV2 tilladelser. Der var
herefter behandling af hver forslag hvoraf forsalg 1 og 2 blev sendt til afstemning (i pkt
5)

5)  

Behandling af indkomne forslag
-   Forslag 1. Indskud
o   Bestyrelsen forslår at øge indskud til 100 kr. Gældende for alle indmeldelser.
o   Forslag blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte
-   Forslag 2. Kontingent
o   Bestyrelsen forslår at øge det årlige kontingent med 150 kr. Gældende for alle
kontingentbetalende medlemmer
o   Nye priser vil dermed være
§   Ungdom: Kr. 750,- inkl. 25 skud pr. Uge
§   Senior: Kr. 750,§   Veteran: Kr. 600,o   Én stemte imod forslaget, resten stemte for. Forslaget blev dermed vedtaget.

6)  

Valg af Formand (ulige år)
-   Da vi ekstraordinært valgte ny formand sidste år, da den gamle gerne ville stoppe, blev
Goran Radosavljevic valgt for eet år. En enstemmig forsamling genvalgte Goran til en ny
ordinær periode.

7)  

Valg af Næstformand (lige år)
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-   Ikke på valg

8)  

Valg af sekretær (ulige år)
-   Bjarne Blankholm Vibe ville gerne indtræde i bestyrelsen efter Martin Rossing Crilsen
ønskede at stoppe. Bjarne Blankholm Vibe blev enstemmigt valgt.

9)  

Valg af Kasserer (lige år)
-   Ikke på valg

Valg af afdelingsformænd (lige år)
-   Ikke på valg
-  
11)   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)
-   Per Vagn Christensen & Per Alstrup Møller enstemmig genvalgt. Ny suppleant er Lars
Pedersen
10)  

12)  

Eventuelt
-   Der blev fra flere af de fremmødte udtrykt stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde og
indsats områder over det sidste år.
-   Der blev stillet spørgsmål til den problematik vi oplever med ventilationssystemet og dets
evne til at fjerne de nitrøse gasser, især ved høj udnyttelse af standpladserne. Der kom
forslag til en målemetode hvor anlæggets effekt nemt kunne ses. Næstformanden
redegjorde for de tiltag kommunen har forsøgt med over de sidste 5 måneder, samt det
forløb der er sat i gang forbindelse med opgraderingen af kuglefanget til større kaliber.
-   Næstformanden fortalte at det var kommunens opgave at få anlægget til at levere den
påkrævede effekt og at vi gerne ville være med til at identificerer når fx indblæsningsposer
skal skiftes osv. Den egentlige drift samt fejlløsning er kommunes ansvar. Der arbejdes
videre på en optimering af anlægget.

Dirigenten lukkede møde med tak for god ro og orden.

v. Christian Luckow

