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FORMANDSBERETNING 
GENERALFORSAMLING 10 JUNI 2021 
PREBEN BØDSTRUP RASMUSSEN, FORMAND 
 
Indledning 
Det ser ud til, at jeg har fået en dårlig vane med at starte min formandsberetning med at fortælle, 
at tingene ikke lige gik som vi havde regnet med. 
Sidste år var det regnskabet vi havde haft problemer med at få afsluttet pga. bankskifte og 2020 
kan vel kort beskrives med ét ord: Covid-19! 
 
Der var ellers lagt op til det helt store i 2020 med fejring af vores 150 års jubilæum i foreningen. 
Men det gik som I alle ved helt anderledes. 
 
Covid-19 ramte os 
Der var masser af energi og forventning til det store jubilæums år 2020, hvor vi som en af byens 
ældste foreninger kunne holde 150 års jubilæum. 
Vi havde planlagt mange forskellige arrangementer i årets løb, bl.a.: 
 

Jubilæumsturnering for medlemmer 
DM i Vingsted 

Sponsor arrangement for vores vigtigste sponsorer 
Åbent hus til høstmarked 

Jubilæums stævne for foreninger i østjylland 
Jubilæumsfest med fællesfotografering på Lynghoved 

 
Det eneste arrangement vi lykkedes at arrangere var vores interne jubilæumsturnering, der 
foregik lige inden nedlukningen d. 7. Marts. 
Desværre var det samme dag vi fik at vide, at DM i Vingsted var aflyst, hvor vores børne-junior 
hold jo havde kvalificeret sig til deltagelse. Det var super ærgerligt og en stor skuffelse for alle. 
 
Onsdag d. 11. Marts 2020 blev vi alle introduceret til en ny hverdag, som medførte nedlukninger, 
håndsprit, forsamlingsforbud, mundbind,  coronatest,  coronapas og meget andet. Og det satte en 
effektiv stopper for alle vores planer i foreningen. 
 
Vi gennemførte en omgående nedlukning af vores aktiviteter, som først blev genstartet i Maj 
måned, hvor vi fik lov at starte op udendørs, hvis vi tog de nødvendige forholdsregler, som bl.a. 
omfattede afspritning af rifler mellem hver skytte. 
Og bestyrelsen lærte hurtigt, hvad det vil sige at holde videomøder med de udfordringer det 
medfører… 
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Hvad lykkedes vi så med? 
Som nævnt, så lykkedes det os at afholde jubilæumsturnering Lørdag d. 7. Marts lige inden 
nedlukningen.  
Det blev en forrygende dag for både børn og voksne med masser af skydning, snak og hygge i 
krogene. Og en masse glade deltagere, der heldigvis ikke vidste, hvad der ventede. 
 
Efter en nedlukning i Marts og April fik vi lov at genåbne udendørs i Maj.  Vi skulle lige have 
tingene på plads mht. skiltning, håndtering af våben og udstyr, afspritning osv, men vi kunne så 
byde indenfor igen d. 26. Maj for børne junior holdet på banen i Emborg. 
 
En af de nye ting var, at alle deltagere skulle forudtilmeldes, og det var derfor rigtig godt, at vores 
leverandør af vores hjemmeside var hurtig til at oprette et booking system, som vi tog i brug til at 
reservere baner. 
 
Det lykkedes os at gennemføre resten af udendørs sæsonen, også efter sommerferien, og vi 
flyttede som sædvanligt indendørs igen i September, hvor der også blev indført booking af baner 
på Lynghoved. 
 
Vores sædvanlige turneringer, som f.x. vinterturneringen i pistol, blev også ramt af corona. Vi 
nåede at afholde et par af runderne i vinterturneringen, bl.a. afdelingen hos os i Ry inden den 
næste nedlukning i December trådte i kraft og alt blev aflyst igen. 
 
Indkøb af rifler,  sponsorstøtte og Coronastøtte 
 
Vi har i det forløbne år ansøgt om støtte til at påbegynde en udskiftning af vores gamle våben, så 
bl.a. vores børne-junior hold kan få mere tidssvarende våben at træne med og deltage i 
turneringer med. 
Samtidig har det også været et stort ønske at få indkøbt en junior riffel til de mindste af 
børneskytterne. 
Ud over dette, så har vi også ved hjælp af disse midler fået mulighed for at tilbyde både luftriffel 
og luftpistol til alle medlemmer. I alt har vi indkøbt våben i 2020 for ca. 100.000 kr. 
 
Derfor ansøgte vi både sponsorer og DGI/DIF’s foreningspulje om støtte, hvilket det lykkedes os at 
få. 
Vi er meget taknemmelige for støtten fra følgende sponsorer: 
Brugsforeningen Tryg (ca. 30.000 kr) 
Sparekassen Kronjylland (ca. 15.000 kr) 
Skanderborg kommunes materiel konto (30.000 kr) 
DGI/DIF foreningspulje (25.000 kr) 
 
Ud over støtten til indkøb af nye våben, så har DGI/DIF i 2020 haft mulighed for at søge om Corona 
støtte til dækning af underskud/tabte indtægter i forbindelse med nedlukningerne. 
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Oprindeligt var der bevilget en pulje på ca. 50 mio kr i første ansøgningsrunde, men da man 
modtog ansøgningerne fra foreningerne, så blev der søgt for over 200 mio kr, så der blev kun givet 
delvist tilskud. 
 
Vi søgte ad 2 omgange i 2020 og fik i alt et tilskud på ca. 21.000 kr, som har været en rigtig god 
hjælp til at holde vores faste omkostninger dækket ind under nedlukningen. 
 
Regnskab og medlemstal 
 
Henrik vil om et øjeblik gennemgå et regnskab, som udviser et overskud. 
 
Årsagen til overskuddet er dog, at vi har indkøbt de nye våben, som indgår i foreningens aktiver og 
da vi har fået tilskud til indkøbet, så udviser regnskabet teknisk et overskud. 
Der er dog ingen tvivl om, at hvis vi ikke havde fået tilskud fra corona puljen, så ville vi (uden 
våbenindkøbet) have haft et betydeligt underskud i 2020. 
 
Da vi nu er begyndt at indkøbe nye våben, så har bestyrelsen også besluttet af afskrive på de 
gamle våben, som har været opført i regnskabet i flere år med samme værdi. Denne værdi anser vi 
ikke længere for at være reel og vi har derfor nedskrevet gamle våben til en anslået værdi på ca. 
1000 kr per styk. 
Vi forventer også at begynde at sætte nogle af de gamle våben til salg, når vi efterhånden mere 
begynder at bruge de nye. 
 
 
Medlemstal 
Sidste år havde vi fået stabiliseret vores medlemstal på et lidt højere niveau, og i 2020 har vi været 
heldige kun at se en lille tilbagegang på 5 medlemmer fra 71 til 66. 
Mange andre foreninger har været meget hårdere ramt på medlemstal, og vi er formentlig heldige 
med, at vi havde åbent for aktivitet, da vi skulle forny medlemskab per 1September. Havde det 
ligget under nedlukningen ved nytår havde det måske set anderledes ud. 
 
Sponsorer  
Igen i år har vi modtaget sponsorater til børne-junior holdet fra Sparekassen Kronjylland med 5000 
kr og Ry Automester med 3000 kr, som er gået til indkøb af klubtrøjer til børne-junior holdet. 
 
Desuden fik vi tilsagn om 1000 kr fra Kvickly til juleafslutningen, som vi desværre måtte aflyse, 
Men vi har fået lovning på, at vi kan bruge pengene til børne-junior holdet i år. 
 
Aktivitetsniveau 
 
På grund af nedlukningerne har vi set en betydelig nedgang i vores aktiviteter målt i forbrug af 
ammunition i 2020. 
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Der er kun brugt ca. 25.000 patroner mod 38.000 i 2019, og det skyldes selvfølgelig både nedgang i 
trænings dage og at vi ikke har deltaget i turneringer i 2020. 
Medlemstallet er også dalet en smule, som også har bidraget til lavere aktivitet. 
 
 
Investeringer og andre nyheder fra året der gik 
 
Ud over indkøb af nye våben, så har vi ikke foretaget væsentlige investeringer i 2020. 
Vi har dog indkøbt en opvaskemaskine til Lynghoved, som desværre har stået meget stille. Det får 
vi forhåbentlig lavet om på i den nye indendørs sæson fra September. 
 
Det var også en stor overraskelse og meget positivt, at aktivitetsledelsen i DGI østjylland havde 
valgt at tildele Ry-Emborg Skytteforening årets foreningspokal for det successfulde arbejde med 
børne-junior holdet. Det er vi meget stolte af – og æren tilfalder holdet bag børne-junior holdet 
med Karl-Erik som holdleder. Stor tak til alle der har været en del af det. 
 
Fremtiden : 
 
Bestyrelsen har skruet ned for ambitionerne så længe vi ikke rigtig ved, hvad fremtiden indebærer 
mht. Covid-19. 
 
Men, vi håber at kunne gennemføre resten af udendørs sæsonen som hidtil, og så starter vi op 
indendørs til September. 
Forhåbentlig er der til den tid åbnet mulighed for, at vi kan genoptage deltagelse i 
omegnsturnering, DM kvalifikation og vinterturnering i pistol ligesom tidligere år. Vores ambition 
vil så helt klart være at børne-junior holdet kvalificerer sig til DM igen. 
 
Og, vi håber også, at der vil blive mulighed for at holde en forsinket jubilæumsfest på Lynghoved i 
sensommeren. 
 
Sidst men ikke mindst, så har Spejderne annonceret, at de forsøger at lave høstmarked den 2 
weekend i August (bemærk nyt tidspunkt), hvor vi også vil holde åbent hus. 
 
Så vi håber alle på at tingene så småt vender tilbage til normalen. 
 
Preben Bødstrup Rasmussen 


