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GENERALFORSAMLING 10. JUNI 2021 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren fremlægger regnskab, herunder kontingent 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer 

På valg er: 
Preben Bødstrup Rasmussen 
Jesper Damm 
Karl-Erik Dam Sørensen 
Richard Shipway 
Bestyrelses suppleant: Morten Christensen 

Revisor: Steen Albrektsen 
6. Eventuelt 

 
Referat: 
 
1. 
Formanden bød velkommen til de 14 fremmødte medlemmer og gennemgik dagsorden 
Bestyrelsen foreslog Jens Peter Møller som dirigent og han blev valgt ved applaus. 
 
2. 
Formanden gennemgik sin beretning. Beretningen findes i et separat dokument og tilhørende powerpoint 
præsentation. (Begge dele lægges på hjemmesiden sammen med dette referat). 
 
Der var ingen særlige kommentarer til beretningen. 
  
Formandsberetningen blev godkendt. 
  
3, 
Kassereren fremlagde regnskabet, som vil blive lagt op på hjemmesiden. 
Regnskabet fremviser et overskud på kr. 52.520,96, som primært skyldes, at vi i 2020 har indkøbt våben for 
ca. kr. 100.000, som indgår i foreningens aktiver. Da vi har fået tilskud og sponsorstøtte for et tilsvarende 
beløb, som går ind som en indtægt, så vises det teknisk som et overskud i driften. 
Bestyrelsen besluttede dog samtidig at nedskrive foreningens gamle våben til en gennemsnitlig værdi på kr. 
1000 per våben, da det er en mere reel værdiansættelse end de 58.000 kr, der tidligere var anført under 
aktiver. 
De nye våben nedskrives samtidig straks med 10% og bestyrelsen vil fortsætte denne nedskrivning med 
10% de kommende år indtil vi når en ”skrot-værdi” af våbnene. 
Med nedskrivningen af de gamle våben og tilføjelsen af de nye, så er foreningens våbenbeholdning nu sat 
til en værdi af kr. 94.910,10 kr. 
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Der var enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet. 
  
Regnskabet blev godkendt 
 
Kontingent: 
Bestyrelsens forslag er, at kontingentet fortsætter uændret: 
Voksen kr. 475,00 per år 
Børn kr. 275,00 per år 
Desuden foreslår bestyrelsen, at der kan udstedes et halvårs kontingent gældende fra 1. April – 31.August 
til følgende pris: 
Voksen kr. 250,00 
Barn kr. 150,00 
Halvårsmedlemsskab giver samme rettigheder som et fuldt medlemskab. Men det kan ikke udstedes til 
medlemmer, der har været medlem det seneste medlemsår. Man kan altså ikke vente til 1. April med at 
genindmelde sig og så få et medlemskab til nedsat pris. 
 
Desuden foreslås et passivt medlemskab uden stemmeret og uden ret til aktiv skydning (Støttemedlem): kr. 
150 per år. 
  
Alle kontingentsatser blev vedtaget. 
  
4. 
Bestyrelsen fremsatte 1 forslag til ændring af vedtægterne, som blev pålagt bestyrelsen på 
generalforsamlingen sidste år: 
 
Forslag: 

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring af vedtægternes §6. Teksten ændres fra: 

”….Valgene er gældende for 2 år således at 4 medlemmer afgår i ulige kalenderår og 3 medlemmer afgår i 
lige kalenderår. Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, der skiftevis er på valg hvert andet år” 

Ændres til: 

”….Valgene er gældende for 2 år således at 4 medlemmer afgår i ulige kalenderår og 3 medlemmer afgår i 
lige kalenderår. Desuden vælges 2 suppleanter og 1 revisor og 1 revisor suppleant, der hver vælges for 2 år 
ad gangen” 

 
Forslaget blev godkendt 
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5. 
Alle 4 bestyrelses medlemmer på valg var villige til genvalg, og der blev ikke opstillet modkandidater. 
Derfor blev alle 4 genvalgt med applaus. 
 
  
Suppleanter: 
Morten Christensen blev genvalgt som suppleant ved applaus. Karsten Sørensen er den anden suppleant, 
som ikke var på valg. 
  
Revisorer: 
Steen Albrektsen genvalgtes til revisor ved applaus. 
Jens Peter Møller er revisor suppleant og var ikke på valg. 
  
6. 
Formanden orienterede om, at taget på vores bygning på Lynghoved snart står overfor en 
udskiftning. Spejderne har allerede skiftet tag på deres del af bygningen og faktisk også været nødt 
til at lave en lille inddækning ind over vores del af taget. 
Bestyrelsen er begyndt at indhente tilbud på udskiftning af taget og undersøger samtidig 
mulighederne for at opstille en varmepumpe til opvarmning af opholdslokalet i stedet for de 
nuværende el-radiatorer, som er dyre i drift. 
Vi forventer, at udskiftningen vil koste i omegnen af 250.000 kr, men har endnu ikke modtaget 
tilbud. 
Vi skal i løbet af efteråret have søgt kommune, fonde mv. om tilskud til investeringen, som vi 
håber at kunne få financieret på denne måde. Formanden har fået tilsagn fra Jesper Aaby om 
hjælp til at udfærdige ansøgninger. 
 
Karl-Erik Dam Sørensen rettede en stor tak til alle, der har været involveret omkring børne-junior 
holdet, både børn, forældre og alle hjælpere, som har gjort det muligt at gennemføre så meget 
som muligt under corona nedlukningerne. 
 
 
Ry d. 10. Juni 2021 
 
 
Jens Peter Møller, Dirigent  Preben Bødstrup Rasmussen, formand 


