25 April 2017

Søllerøds Skytteforenings generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling kl. 1900!
1.

Valg af dirigent!
Formanden indstillede Tim Andersen til dirigent - Tim Andersen modtog hvervet
og konstaterede at generalforsamlingen var rettig indkaldt.

2.

Formanden aflægger beretning!
Formanden afgav beretning, hvad bestyrelsen har arbejdet med sidste sæson,
I forhold til tidligere år har vi haft et mindre medlems tab og er pt. 115 medlemmer,
men vi ligger stadig meget jævnt i forhold til tidligere år typisk er der et udsving på
25/30 medlemmer per år .
Der er foregået en del under året som gik, rigtig meget har rørt sig omkring renovering/
opdatering af vores faciliteter efter Lyngby skytteforening flyttede ud i starten af 2016.
Dette efterlod sig naturligvis en del slid på lokaler og faciliteter da oprindelige plan for
Lyngbys ophold var 1 år og endte med at blive til 5 år
Ombygningen af vores lange bane med nyt kuglefang har været gået fra ”Go” til ny
forhandling til at nu igen i slutningen af 2016 hvor kultur og Fritidsforvaltningen i
Rudersdal kommune ønskede at gennemse alle kommunens facilitet med for øje at
kunne udnytte disse bedre eller til mere. Formanden har i den forbindelse været i
kontakt med kultur og Fritidsforvaltningen i flere omgange , hvor både Yoga udøvelse,
Gold Diggers klub-lokaler og indendørs patange bane har været på tegnebrættet.
Desuden grundet den meget tragiske hændelse i December 2016 hvor en politibetjent
bliver skudt og omkommer med et våben fra en skytteforening, kommer der også sikring
og overvågning af lokaler ind i overvejelserne af renovering/opdatering . Der forligger nu
en tidsplan som siger at dette bør være færdigt i sensommeren 2017 . Desuden vil det
blive et krav at alle medlemmer i skytteforeninger frem over skal vandel godkendes. Se
formandens detaljerede beretning for yderligere detaljer.

3.

Kassereren forelægger revideret regnskab!
Der blev forelagt et af foreningens revissorer godkendt regnskab, hvor vi har et flot
overskud på omkring 18.000,00, heri indgår indtro-skydninger, salg af patron-hylstre.
4. Indskud og kontigent!
Forbliver det samme!

5. Indkomne forslag!
Der var ikke kommet forslag til generalforsamlingen!
6. Valg af Formand (lige år ,)
Normalt ikke valg år , men Christian valgte at lægge sin post til valg og
modtog genvalg
7. Valg af Næstformand (lige år ,)
Ikke på valg !!
8. Valg af Pistolformand (lige år)
Ikke på valg !
9. Valg af Geværformand (lige år)
Janus Kragrup valgte at fratræde , Bjarne Blankholm Vibe blev valgt
10. Valg af Kasserer (lige år)
Ikke på valg!
11. Valg af Sekretær (ulige år)
Bjarne ønskede at fratræde, Charlotte Overgaard Kørvel blev valgt
12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupplant (hvert år)
Per Vagn Christensen og Lars Pedersen blev genvalgt, samt Kim Varum som supplant
13. Eventuelt!
Der blev spurt ind til den nye adgangs sikring, hvordan dette vil komme til at praktisk
virke. Der blev fremlagt forslag til at medlemskortet kunne indeholde adgangs chip
eller lign. Ellers løssluppen snak om div. skydning
Dirigenten lukkede mødet og takkede for god ro og orden!!
v. Charlotte Overgaard Kørvel .

