
Referat for den ordinære generalforsamling onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.00  
  
1. Valg af dirigent Otto og referent Erling 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:   
Mads fremlægger beretning. Over 60 faste skytter. Vand ud væggene og strøm udfald. Der lavet en indberetning til 
kommunen, men der ikke sket noget. Gulvet i Sønderhede er blevet repareret i buerummet. Problem med hvepse, 
de forsvandt af sig selv. Der skal lægges kommunal vand ind og det kommer til at koste, men vi har pengene. 3d 
banen er blevet lagt om. Vi har valgt at fokusere på høst markeder og skole ol.  Det nye der sker i år, er f.eks. Robin 
Hood Run. Der bliver lagt op til en fordelingsnøgle, så de forskellige afdelinger kan få lov til at gøre hvad de finder 
nødvendig.  Der blev solgt lodsedler, men det var meget arbejde men en lille fortjeneste. For yderligere uddybning se 
Mads` beretning eller henvendelse kan ske til Mads.  Årsrapporten blev enig stemning godkendt. 
3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse: Regnskabet blev udleveret til de fremmødte 
og kan til enhver tid fås hos kasseren.  Regnskabet blev vedtaget.  
4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr: Kontingent - og indmeldelsesgebyr er uændret.  
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent  
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år: Budgetforslaget er udleveret til de 
fremmødte og kan til enhver tid fås hos kasseren. Budget blev vedtaget.  
6. Behandling af indkomne forslag: Der var indkomme forslag.  
7. Valg til bestyrelse: 
- Valg af formand; Mads er ikke på valg 
- Valg af Kasserer; vælges for 2 år Johnny ønsker ikke genvalg:  Birgitte 
- Valg af Materiale ansvarlig; vælges for 2 år, Otto er ikke på valg  
- Britta er ikke på valg i år.  
- Sekretær for 2 år.  – Erling – er på valg: Erling 
8.Valg af suppleant Tine og Pernille 
9. Valg af revisor: Erik og Johnny. 
 

10. Uddeling af pokaler  
11.Eventuelt: Der ønskes at der til næste år bliver ændret på dato for kontingent betaling. Det påvirker både datoen 
for generalforsamling og indkaldelse til generalforsamling. En af grundene er at Bueskydning Danmark har ændret 
deres indbetalings perioder.  
Otto fortalte om Vinterstævnet, som var en succes. Tanja mener at det er en dejlig klub og Tanjas pige er for glad for 
at være i klubben. Mads opfordrer at vi bruger Søndeheder noget mere fordi vi kan få penge fra kommunen som 
tilskud ved at bruge klubhuset der.  

 

 

Referat fra generalforsamlingen den 26. februar, underskrevet den:  

 

                  

 

 

                

 

 

Formand: ____________________ Sekretær: _____________________ 

Kassere: _____________________   Bestyrelsesmedlem: ___________________ 

Underskrift dirigent:___________________ 


