
GENERALFORSAMLING

TORSDAG D. 10. Marts 2022
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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/revisorsuppleant

På valg er:
Henrik Fuhr Bojesen (Modtager ikke genvalg)
Erik Rasmussen
Kjeld Poulsen
Suppleant: Karsten Sørensen (Ikke længere medlem)

Morten Christensen (Ikke på valg)
Revisor: Steen Albrektsen (Ikke på valg)
Revisor suppleant: Jens Peter Møller

6. Eventuelt
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FORMANDS BERETNING
v/Preben Bødstrup Rasmussen
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Corona….igen…igen…
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2021 startede med en nedlukning….

• Indendørs sæsonen blev aflyst frem til 1 
April

• Stævner, DM og vinterturnering aflyst



Tidlig åbning af banen i Emborg
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Indretning af udendørsbanen til Corona skydning

• Afstandskrav på 1m

• Skillevægge monteret mellem standpladser

• Opstart 3 weekender i Marts for Børn-Junior



Tilskud på ca. 21.000 kr i Maj 2022
Til dækning af vinterlukningen fra 1/1.
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Atter nye våben

Ansøgte om 3 stk Anschütz 1903 salonrifler

Bevilling på 20.000 kr fra DGI/DIF
Foreningspuljen

Indkøbt 2 stk
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Renovering af Lynghoved
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Tilbud indhentet på tag og varme

Tilbud på nyt tag (tagpap):  kr. 425.000

Tilbud på fjernvarme: >kr. 100.000

Bestyrelsen har besluttet at udskyde.

Finansiering skal undersøges og yderligere 
tilbud på tag hjemtages.

Tilslutning til fjernvarme kan evt. deles med 
spejderne.



Børne-Junior holdet

Stadig rigtig god opbakning med 20-25 
tilmeldte deltagere.

Opstart i september med info-møde –
desværre kun få fremmødte.

Vi har brug for flere frivillige hjælpere og 
trænere – rigtig meget hænger på Karl-Erik.

Planer for næste sæson: 
• Opdele Børn og junior i to aftener?
• Tilbyde træning i luftpistol
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Andre aktiviteter i 2021
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Turneringer
Sommerturnering i pistol blev aflyst

Vinterturneringen og 5-kant turnering i pistol 
2021/22 kunne gennemføres

Omegnsturneringen kom i gang igen

Riffelskytter har deltaget i diverse stævner

Men vi måtte droppe….

…den udskudte fejring af 150 års jubilæet

…åbent hus ved spejdernes høstmarked



FORENINGENS DRIFT

REGNSKAB

Drifts overskud på ca. kr. 24.000 i 2021.

• Corona tilskud
• Nedskrivning af våben

MEDLEMSTAL

2018 2019 2020 2021

52 71 66 71
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AKTIVITETS NIVEAU
Målt på forbrug af ammunition

2020 2021

25.264 stk 19.258 stk

18.180 riffel 14.345  stk riffel

7.084 pistol
(Incl. 9 mm)

4.913 stk pistol
(Incl. 9 mm)
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Omkostningerne stiger
Derfor justerer vi priser
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Salg af træningsskydninger er vores 
primære indtægtskilde sammen med 
afholdelse af gæste-arrangementer.

Vi har ikke justeret priser i mange år, men 
pga. stigende priser, faldende aktivitet mv, 
så vil vi gennemføre en prisstigning på 5 kr
per træningsskydning (dog 10 kr for 9mm 
pistol). 

Prisen på vores gæste-arrangementer på 
hjemmesiden vil blive hævet med 150 
kr/person, så det fuldt dækker øgede 
omkostninger ved at åbne skydebanen på 
ekstra dage.



FREMTIDEN- 2022

• Forhåbentlig ikke flere Corona-nedlukninger 
• Vi har brug for, at flere melder sig som frivillige 

trænere og hjælpere
• Udvide træning på Børne-junior hold med en 

ekstra aften og med luftpistol
• Ny kasserer – en vigtig post for foreningens drift
• Vi vælger at sætte et lavt ambitionsniveau i 2022 

indtil vi ser, hvordan tingene udvikler sig
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SPONSORER
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Kassereren fremlægger regnskabet
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Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår følgende justering af vedtægterne:

Vedtægternes §5. Teksten i linie 5 ændres fra:

” Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. Januar.”

Til:

”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen.”

Begrundelsen for forslaget er, at vi tidligere har ændret tidspunktet for afholdelse af 
generalforsamlignen, så den skal være afholdt inden udgangen af Marts måned. Dermed kan der gå 
meget lang tid fra fristen for aflevering af forslag til generalforsamlingen faktisk afholdes.
To ugers frist er rimeligt for at bestyrelsen kan nå at forholde sig til forslaget.
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På valg er:

Henrik Fuhr Bojesen (modtager ikke genvalg)
Erik Bødstrup Rasmussen

Kjeld Poulsen

Suppleant: Morten Christensen 
2. suppleant, Karsten Sørensen (ikke længere medlem)

Revisor: Steen Albrektsen
Suppleant: Jens Peter Møller

Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 
revisor og revisor suppleant
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EVENTUELT
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