Referent: Sekretær Erling Jacobsen
Redigeret af Thorvald Johannes Pedersen
Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Generalforsamling, onsdag 18-02 2015.
Pkt 1. Valg af dirigent.
Thomas blev valgt.
Pkt 2. Valg af referent.
Erling blev valgt.
Pkt. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Sportslig har det været et godt år. Natasja og mange andre af de unge mennesker har gjort det rigtig godt.
(Se formandens beretning, bagefter det egentlige referat, for yderligere oplysninger omkring dette punkt).
Natasja og to andre går på Vita Skole ordningen, dermed træner de også om formiddagen, hvortil det
kræves en træner og der har vi Daniel. Det koster penge og i det næste 1 ½ år betaler kommunen, efter
den tid skal klubben selv betale. Der er yderligere i formandens beretning omkring økonomien.
Der har ikke været afholdt stævner, men der er planer om et i foråret.
Bent kom i sin beretning ind på de ændringer der er foretaget i forhold til vores vedtægter.
Der blev udtrykt en tak til Otto for hans store indsats.
Derefter blev der uddelt pokaler. Se senere hvem der har fået en pokal og i formandens beretning med
hvilken begrundelse.
Formandens beretning er vedhæftet / ses, efter dette referat.
Pkt. 4. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år.
Connie forelagde årsrapporten, se denne. Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Kontingent indtægter er blevet nedjusteret i forhold til det antal medlemmer der er og hvad man kan
forvente af tilgang af nye medlemmer.
Connie gennemgik de forskellige sponsorater.
Budget blev godkendt med det underskud der var budgetteret med.
Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
Kontigent uændret.
Pkt. 7. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 8. Valg af formand.
Bent træder tilbage som formand og Henriette blev valgt som formand.
Pkt. 9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Der er to på valg. Ole og Thorvald træder ud og modtog ikke genvalg. Kim og Lotte blev valgt.
Caroline blev valgt (genvalgt) som repræsentant for ungdomsafdelingen.
Pkt. 10. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen.
Thomas blev valgt som 2. suppleant og Gitte forsætter som 1. suppleant, (rykker op fra 2. suppleant).
Pkt. 11. Valg af revisor.
Erik modtog valg som revisor.
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Pkt. 12. Valg af revisorsuppleant.
Otto blev valgt som revisor suppleant.
Pkt. 13. Evt.
Tak til Bent og Thorvald for deres store indsats.
Uddeling af årets pokaler - se i kælderen hvad de enkelte pokaler står for;
E. Billings pokal: Natasja Bech.
Danbuers pokal: Daniel Jensen.
Danage pokal: Kim Møller blev valgt på generalforsamlingen.
Peters pokal: Blev ikke uddelt, da der ikke var kandidater.
Mesterpokkal: Emil Uldal Skouboe.
Moust pokal: Blev ikke uddelt, da der ikke var kandidater.
Fredes pris: Cecilia Adelholt Schertz Olesen.

Formandens beretning for det forløbne år, i komplet tekst;
Der er sket meget i klubben det forgangne år.
Sportslig har det været en bragende succes.
Natasja blev en del af landsholdet. Dette indebar, at hun har været på træningslejr i Syd Korea flere gange.
Hun har deltaget i World Cup, Ungdoms EM og andre spændende opgaver. Da hun i marts kom hjem fra
sin første træningslejr i Syd Korea, var der senior DM ugen efter. Her lykkedes det hende at blive Dansk
mester. Hun var 17 dengang. Sidenhen vandt hun guld ved ungdoms DM udendørs og bronze ved DM for
seniorer udendørs. Her vandt hun kvalifikationen. Hun har også fået stor opmærksomhed i øvrigt. Som
det største, blev hun udnævnt til årets talent i Esbjerg.
Der har været udfordrende at finde træningslokaler til hende. Hun har trænet i Veltofte hallen. En
velvillig sponsor gjorde dette muligt. Sidenhen har hun fået mulighed for at træne i auktionshallen.
Der er også andre der har gjort sig bemærket.
Ved ungdoms DM indendørs blev det til 3 guldmedaljer. 8 m. holdet, Emil og Wickie. To sølv. Sebastian
og Jonas, og bronze til Josefine.
Udendørs fik vi hele 5 guldmedaljer. 30 m holdet, 10m mix, Emil, Josefine og Natasja, sølv til Jacob og
bronze til Emma
Vi havde to skytter med til Nordisk ungdoms mesterskab der fandt sted i Norge. Josefine fik sølv
individuelt og sølv med holdet. Thomas fik bronze med holdet.
I vinterskydning i efteråret 2013 skød Emil 406, 413 og 444. Derefter er det gået stærkt.
Han satte dansk rekord udendørs som han sidenhen selv slog. Han satte dansk rekord med holdet
udendørs og han satte dansk rekord indendørs. Også denne rekord fik han forbedret.
Disse resultater kommer ikke ved at sidde hjemme og spille playstation. Der skal arbejdes stenhårdt af
skytterne og Daniel som træner. Der skal også være stor opbakning fra hjemmet.
For at give de allerbedst skytter optimale træningsforhold, er Natasja på Esbjerg ordning. Dette giver
fleksible muligheder for at arbejde med bueskydningen. Der er også to der går på idrætslinien på
Vitaskolen. Disse tre træner desuden nogle gange om formiddagen. Dette koster penge til trænerlønninger.
Penge som klubben ikke råder over. Derfor er det glædeligt, at kommunen vil dække udgifterne de første
to år. Der er knap 1½ år tilbage af dette. Jeg håber, at det lykkes at finde nogle penge, så dette fantastiske
projekt kan fortsætte.
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Det vil være ærgerligt, hvis vi bliver nødt til at trække os ud, når vi når sommeren 2016. Jeg tror, at dette
projekt kan gøre en stor forskel på lang sigt. Det kan måske være forskellen på om de bliver danske
topskytter, eller om de for alvor slår igennem internationalt.
Daniel har udført et fantastisk arbejde med torsdagsholdet. Træningen mandag og onsdag eftermiddag har
også fået lidt mere struktur, men dette hænger på for få personer. Onsdag aften hjælper de voksne
hinanden med træningen. De er desuden flere om at give nye skytter en god modtagelse.
Klubben har stået for et trænerkursus. Ole, Kim, Otto, Gitte og mig deltog i dette fine arrangement.
Klubben er desuden med i ATK projektet. Vi har afholdt to kurser. Et for recurve og et for
barbue/langbue. Den 5/5 står vi for kurset i compound.
Økonomien har været et stort tema det forgangene år. Vore skydemåtter og skydevæg skal løbende
vedligeholdes, og pengekassen var næsten tom. Heldigvis fik vi penge fra Claus Sørensen fonden til
indkøb af skydemåtter. Desuden er der strammet op på kontingent restancer og stævne gebyrer. Der
bliver nu søgt de penge vi kan søge. Desværre hænger vi på store udgifter til indkøb af medaljer. Der
kommer mere om økonomien når vi når til regnskabet.
Vi har ikke afholdt stævner det forgangne år. Vi har talt meget om et skivestævne, men vi har ikke haft
måtter nok. Der er planer om et 3D stævne i foråret. I vil høre mere om dette senere.
Internt har vi afholdt vinterskydning, sommerskydning (ikke officielt) klubmesterskaber udendørs og
indendørs. Vi har deltaget i et arrangement på Midtgård og i idrætsnatten (den sidste).
Organisatorisk har vi haft udskiftninger i bestyrelsen Ole Amstrup er stoppet som kasserer og Otto er
trådt ud af bestyrelsen. I stedet er Conny blevet kasserer og Martin er trådt ind i bestyrelsen.
Vore vedtægter gav nogle begrænsninger i flere forhold. Det blev derfor besluttet at ændre dem. Under
arbejdet med nye vedtægter opdagede vi, at de gamle vedtægter ikke var i overensstemmende med
folkeoplysningsloven. Derfor blev udarbejdelse af nye vedtægter helt nødvendigt. Vi brugte
standardvedtægter fra Bueskydning Danmark som grundlag, og fik dem tilpasset vore forhold.
Der er mange der er rede til at yde en indsats for klubben. Vi skal huske at bruge disse resurser så arbejdet
ikke hænger på for få personer
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