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Vedrørende pkt. 1. Valg af dirigent
Formanden, Jeanie Majbred, bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog
Thomas Krebs til dirigent. Hun spurgte om der var andre forsalg? Det var der ikke, og
Thomas Krebs var valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt 14 dage før
generalforsamlingen, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Vedr. pkt. 2. Beretning om foreningens virksomhed
Formanden afgav beretning om foreningens virksomhed. Foreningen havde i 2021
fortsat været præget af nedlukningen som følge af coronaen ligesom i 2020.
Foreningen havde kørt med nedsatte aktiviteter og havde ikke afholdt kurser for
potentielt nye medlemmer i 2 år. Foreningen havde ligesom en række andre

foreninger mistet medlemmer, og indtægterne var derfor gået ned. Der havde været
mindre træning end normalt, men udgifterne var ikke blevet tilsvarende mindre. Der
skulle fortsat betales baneleje, selvom de kun blev anvendt delvist. Vi kunne nu
forhåbentlig se frem mod nye bedre tider.
Formanden nævnte, at foreningen havde fået et nyt rum i våbenboksen på
Selinevej, og at denne var ved at blive etableret.
Formanden appellerede til alle medlemmer om at yde en indsats i foreningen f.eks.
med kurser for nye medlemmer, tilmelding til træningsdage og skydeledertjans (så
man ved, hvornår der er deltagere), stævner, rengøring af våben o. lign.
Formanden udtrykte håb om en god sæson fremover.
Dirigenten Thomas Krebs, spurgte, om der var bemærkninger til beretningen. Dette
var ikke tilfældet, og dirigenten konstaterede, at beretningen var godkendt.

Vedr. pkt 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
Kasserer, Jesper Michelsen, gennemgik det omdelte regnskab for 2021 og korrektion
af 2020-regnskabet.
Der var for 2020-regnskabet tale om en korrektion i den rigtige retning, men dog
stadig med et underskud i opgørelsen af varelageret.
For så vidt angår 2021 var der et mindre underskud på ca. 43.000kr. Indtægterne
vedr. kontingenter fra medlemmerne var gået ned, men udgifterne, herunder til
baneleje, der blev købt for et år, havde stort set været uændrede og dette var den
væsentligste årsag til årets resultat. Der var dog et lille underskud på
ammunitionsposten, og bestyrelsen ville have for øje om prisen for ammunition evt.
skulle hæves.
Revisor, Thomas Krebs havde foretaget intern revision af regnskabet for 2021.
Rapporten var vedlagt det omdelte regnskab, og blev gennemgået af revisor.
Dirigenten satte godkendelsen af regnskabet til afstemning. Alle stemte for
godkendelsen af regnskabet. Der var ingen imod og ingen undlod at stemme.
Regnskabet var godkendt.

Vedr. pkt. 4. Behandling af indkomne forslag
Formanden nævnte, at bestyrelsen havde nogle forslag i form af ændringer af
vedtægterne. Forslagene var omdelt.
Første forslag vedrørte en tilføjelse til § 10 om kontingentrestance, således at
medlemmer i kontingentrestance, der var blevet slettet af foreningen kun kunne
optages på ny ved at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte indskud (udover
det fulde skyldige kontingentbeløb.
Kassereren begrundede forslaget og henviste til, at der var en del administrativt
arbejde forbundet med, at der ikke blev betalt til tiden, (hvilket dog var ganske få)
og at der derfor burde betales indskud på ny, hvis man fortsat ville være medlem.
Dirigenten satte forslaget til afstemning. Alle tilstedeværende stemte for forslaget,
ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.
Andet forslag vedrørte forslag til ændring af § 12 og § 19 om optagelse af yderligere
2 medlemmer af bestyrelsen med varighed af 1 år til at varetage praktisk arbejde i
foreningen.
Jeanie begrundede forslaget med, at der herved kunne gives mulighed for
medlemskab af bestyrelsen for en kortere periode og primært med bistand til en
række praktiske opgaver i foreningen.
Dirigenten satte forslaget til afstemning. Alle tilstedeværende stemte for forslaget,
ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.
Dirigent satte til afstemning, om forslagene skulle træde i kraft nu med vedtagelsen.
Alle tilstedeværende stemte for, at forslagene kunne træde i kraft med vedtagelsen.
Ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.
Punkt 9 om valg af medlemmer til bestyrelsen ville derfor blive suppleret med et
punkt om valg af to medlemmer for en 1-årig periode.

Vedr. pkt. 5. Budget fremlægges til orientering og drøftelse
Kassereren redegjorde for det fremlagte budget for 2022, der indeholdt et resultat
på -21.500kr., og oplyste, at man ville være opmærksom på at holde igen med
omkostninger, og at man håbede, at aktiviteten ville stige igen. Bestyrelsen havde

overvejet en mindre kontingentstigning, men havde valgt at se tiden lidt an. En
justering i 2023 kunne evt. komme på tale.
Det blev drøftet, om man evt. til næste generalforsamling skulle overveje at lave en
opdeling på børn- og ungekontoen vedr. kortdistance og langdistance.

Vedr. pkt. 6. Fastsættelse af indskud og kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for børn 1.200kr., voksne 700kr.,
pensionister 250kr., passive 250kr., og indskud ved indmeldelse (og ved restancer jf.
ovenfor) 150kr.
Dirigenten satte forslaget om uændret kontingent og indskud til afstemning. Alle
tilstedeværende stemte for forslaget. Ingen stemte imod og ingen stemte hverken
for eller imod.

Vedr. pkt. 7. Godkendelse af æresmedlemmer
Der var ingen forslag.

Vedr. pkt. 8. Valg af formand
Næstformanden Allan West oplyste, at formanden Jeanie Majbred var villig til
genvalg.
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke og formanden var
genvalgt.

Vedr. pkt. 9. Valg af to medlemmer til bestyrelsen
Formanden oplyste, at Allan Wests og Stig Munksholms poster var ledige, og at de
var villige til genvalg.
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke og Allan West og Stig
Munksholm var genvalgt for en 3-årig periode.

Vedr. pkt. 9A. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 1 år

Dirigenten spurgte, om der var medlemmer, der ønskede at stille op.
Anita Bagge Hansen og Michael Bek vil gerne stille op. Dirigenten spurgte, om der
var andre forslag. Dette var ikke tilfældet, og Anita og Michael var dermed valg for
en 1-årig periode.

Vedr. pkt.10. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
Coscun Atkas var villig til genvalg.
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke, og Coscun Atkas var
genvalgt.

Vedr. pkt. 11. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Thomas Krebs og Michael Lykke var villige til genvalg af henholdsvis revisor og
revisorsuppleant.
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke, og de var genvalgt.

Vedr. pkt. 12. Eventuelt
Jeanie oplyste, at der var lang ventetid på en SKV 6 – i øjeblikket på 11-12 uger.
Dette gav et uønsket hul i træningen for de nye interesserede. Hun anbefalede
derfor, at de pågældende f.eks. efter 1 eller 2 gange træning, skaffede en ren
straffeattest (5 år), hvorefter de pågældende ville kunne forsætte træningen.
Knud Bagge gjorde opmærksom på, at der fortsat – som altid - var mulighed for at
indbetale til Gamle Soldaters Fond, og at midlerne gik til et godt formål (indkøb af
våben til klubbens ungdom).
Jeanie nævnte, at der var kommet en ændring af våbenbekendtgørelsen, hvilket
medførte, at der ved fornyelser af våbentilladelser skulle gives flere oplysninger end
det nuværende stel nr. Hvis det var våben efter 2019, og der var

nummeroplysninger på tromler, lås og låsestol (bastyle) skulle disse numre også
oplyses på SKVén ved fornyelser.
Dirigenten konstaterede at der ikke var flere bemærkninger, og at dermed mødet
var afsluttet.
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