Pandrup Skytteforening
Referat af Generalforsamling den 10/3 2020
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisorer
10. Valg af to repræsentanter til Jetsmark hallens repræsentantskab
11. Eventuelt
Ad 1:
- Valg af dirigent – Jørgen Jensen blev valgt og kunne efterfølgende konstatere at
generalforsamlingen var lovligt varslet.
Ad 2:
- Aflæggelse af beretning ved Formand Johnny Skou
- 2019 et godt år især hvad angår børen- og juniorskytter – de har haft flere rigtig
gode resultater. Bl.a. vundet guld på 50 meter skydning.
- Pistolskytterne vandt guld i sommerturneringen
- Foreningens deltagelse i DM var ikke noget at skrive hjem om – der blev vist snakket
for meget
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Bestyrelsen har diskuteret om skytter der skyder med grovpistol skal have tilladelse
til at skyde fra dag 1. Andre foreninger vil gerne se de pågældende lidt an, men her i
foreninger kan de begynde fra dag et.
Der mangler trænere og hjælpere til at betjene de unge skytter. Især tirsdage er der
virkelig run på. Så skulle der være forældre mm. der gerne vil uddanne sig til
hjælpetræner så er tilbuddet velkommen.
Pistolskytter skal afvikle minimum 6 skydninger årligt, ellers bliver våbentilladelse
inddraget.
Men ellers stor tak til alle som hjælper til ved diverse arrangementer og
skydeaftener.
Villy Hvarregaard berettede om kursus i ammunitionstransport. Her er regler vedr.
transport skærpet væsentlig. Fremover må der kun transporteres den ammunition
skytten selv skal bruge. Er der flere i bilen gælder mængden for de der er med. Bliver
ammunitionen ikke transporteret forsvarligt, gives der bøder på op til kr. 7000.desuden skal der være ildslukker i bilen, ellers øges bødetaksten med kr. 2000,Overskrides de nævnte regler kan våbentilladelse inddragelse.
Christian forfatter en skrivelse vedr. de nye regler.
Der er tiltag til et kursus for hjælpetrænere den 30/5. Kurset afholdes i samarbejde
med foreningen i Vodskov og afvikles samme sted.
Skydebanerne på Pile vej og Jetsmark Idrætscenter kan ikke blive godkendt, idet
politiet ikke har ledig kapacitet. Bestyrelsen har sendt mail til politiet, om at
foreningen kører videre med den eksisterende godkendelse.
Som noget nyt blev der uddelt flidspræmier til de medlemmer som har udført en
særlig indsats: Claus Uldal – Lene Saugbjerg – Ove Michelsen – Sus Michelsen – Ove
Kringelborn – Jørgen Sørensen – Preben Jørgensen. Derudover havde foreningen valgt
at udnævne Leif Søborg Madsen til 1. æresmedlem, da han har været medlem af
foreningen fra begyndelsen i 1974. Alle fik udleveret en kurv med gode ting og sager.
Leif fik desuden et medlemskort uden udløbsdato.

Ad 3:
- Villy gennemgik regnskabet og forklarede de forskellige poster. Årets resultat er en
smule bedre end i 2018, idet der i 2018 er et overskud på kr. 15.339,- mod et overskud
i 2019 på kr. 16.300, - Men det kan skyldes at Jetsmark Idrætscenter har glemt at
sende faktura for 3 måneders husleje. Der kæmpes stadig med tilbagebetalinger af
FOU-tilskuddet. Det hænger sammen med at beregningen af tilskuddet går to år
bagud og er derfor tilpasset aktivitetsniveauet i daværende periode.
- Derudover gives der tilskud til delvis dækning af diverse udgifter ved at drive
foreningslokaler på Pilevej. Her er de store poster el – alarm og forsikringer som giver
en årlig udgift på kr. 50.444,- At beløbet er faldet lidt i forhold til 2018, tilskrives
installation af varmepumpe. Hvilket har haft stor indflydelse på elforbruget
Ad 4:

Regnskab balancerer med passiver og egenkapital for kr. 134.136,-

-

Indkomne forslag til vedtægtsændringer – Vedr. Generalforsamling, her ønsker
bestyrelsen teksten vedr. annoncering i lokale dagblade ændres til ”opslag i
skydelokale – hjemmeside og på facebook” Forslag blev godkendt

Ad 5:
- Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen ønsker at bevare de nuværende satser, som
er for voksne og børe kr. 600,- og familiekontingent på kr. 1200,- Børneskytterne får i
tilgift til kontingentet fire gratis skydninger.
Ad 6:
- Valg af formand – Johnny Skou Kringelborhn genopstiller – som modkandidat opstillede
Ove Kringelborhn. Efter afstemning blev Johnny genvalgt som formand for en etårig
periode.
Ad 7:
- Valg til bestyrelse – På valg er Villy – Hans – Rasmus – Niels. Rasmus måtte af private
årsager trække sig. Så her skulle findes et nyt bestyrelsesmedlem. Opstillede til
valget var: Villy – Hans – Niels – Claus – Roland og Ove. Efter stemmeoptælling blev
følgende valgt ind i bestyrelsen: Hans – Villy – Niels og Roland. Roland dog kun for en
etårig periode
Ad 8:
- Valg af suppleanter for en 1. årig periode – Her valgtes Claus og Ove Ad 9:
- Valg af revisor – genvalg af Lene Saugbjerg og Claus Uldahl
Ad 10:
- Valg til Jetsmark Idrætscenter repræsentantskab. Genvalg af Christian og Rasmus.
Ad 11:
- Lene havde nogle kommentarer vedr. Corona virus – på dagen hvor der holdtes ”Sjov
Lørdag” med deltagelse af 115 børn var der ikke det store forbrug af håndsprit. Der
laves opslag på facebook og hjemmeside.
- Alle skytter skal registrere sig på facebook – Det er bestyrelsen opgave at sørge for
det sker
- Indkalde nye børneskytters forældre til orienterende møde, bl.a. vedr. skydetider mm.
Hans og Lene sørger for planlægning mm.
- Vagtplan ligger på Facebook – Christian sender til de der ikke er på Facebook
- Projekt ombygning hallen: Påbegyndes medio 2020 – foreningen kan måske overtage
svømmeklubbens lokale efter ombygningen
- Flytning af udstyr til Pilevej sker den 2. uge i april
Referent: Leif Søborg Madsen

