Ry-Emborg Skytteforening

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato for møde:
Mødedeltagere (og evt.
afbud)
Punkter til dagsorden

1. Aktioner fra sidste
møde

2. Regnskab, revision og
godkendelse

3. Generalforsamling

27 Maj 2021

Ansvarlig

Ikke noteret
1. Aktioner fra sidste møde (Preben)
2. Regnskab, gennemgang, revision og
godkendelse (Henrik)
3. Generalforsamling
a. Coronapas, opsætning af stole mv.
b. Dirigent - forslag Jens Peter
c. Bestyrelseskandidater på valg: Preben,
Jesper, Karl-Erik, Richard (alle villige til
genvalg)
Suppleanter: Morten (Karsten Sørensen
ikke på valg)
Revisor: Steen (villig til genvalg)
Revisor suppleant: Jens Peter (Ikke på
valg)
Vedtægtsændringer - se nedenfor
4. Status på tilbud på tag mv.
5. Eventuelt
a. Hegn i Emborg
b. Trænerkursus pistol
Jesper har fat i Michael Mohr og Jysk Tagteknik for at
Jesper
få tilbud på nyt tag til Lynghoved.
Erik kontakter Byens VVS for tilbud på varmepumpe
Erik
Hegn til skydebanen i Emborg købes hos LH foder i
Kjeld
Lading. Karl-Erik får en pris.
Henrik gennemgik regnskabet før præsentation på den
udsatte generalforsamling. Det blev godkendt af
bestyrelse og revisor (Steen deltog i mødet).
Det blev besluttet at afskrive alle vores gamle våben
med 38.000 kr, så de fremover står til en værdi af
20.000kr. Der er ikke afskrevet i mange år.
De nyindkøbte våben afskrives med 10%. Den samlede
afskrivning i 2020 bliver derfor ca. 46.000kr.
Regnskabet viser derfor et overskud på ca 52.000 kr og
en tilvækst i samlede aktiver pga. nye våben på ca
40.000 kr.
Forberedelse til generalforsamlingen d. 10. Juni.
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4. Status for tag mv.
5. Eventuelt

Alle 4 bestyrelsesmedlemmer på valg er villige til
genvalg.
Der er enighed om, at børn kan repræsenteres ved
deres forældre, så forældre er valgbare selvom de ikke
er medlemmer. Ved evt. valg bliver de så
kontingentfrie bestyrelsesmedlemmer.
Se pkt. 1
Hegn – se pkt. 1
Der blev aftalt at indkalde til arbejdsdag inden
september.
Der lægges faste bestyrelsesmøder i kalenderen en
gang om måneden

Preben

