Generalforsamling, Varde Skytteforening den 3/3-2011

Dagsorden
Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af: Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
Eventuelt
-oSom dirigent blev Eva Christensen valgt.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var blevet rettidigt indkaldt.

Bestyrelsens beretning
Det ser ud som om medlemstallet er ved at stabilisere sig, så vi er landet på 47 medlemmer heraf 18 børn
og unge. Sidste år var vi 51 medlemmer, men der kommer med jævne mellemrum nye medlemmer, så vi
håber det snart begynder at gå opad med medlemstallet.
Trods det forholdsvise lave medlemstal er der blevet brugt 20500 patroner i kaliber 22, så der er lavet
andet end drikke kaffe og sodavand.
15 m. banerne:
De gamle sponsorskilte er nu blevet taget ned, så nu er der indtil videre kun Hytor skiltet oppe, og Varde
Tømrer og Snedkerskiltet kommer snart, så mangler kun Varde Dyrehospital, som er vores nye sponsor. Så
vi skal måske have startet sponsorskydningen igen.
DDS:
Vedr. foreningskonsulenten så tror jeg kun jeg har hørt fra ham en eller to gange siden vi havde
medlemsmødet her, så det der med hjælp fra en konsulent kan ligge på et meget lille sted. Jeg vil kalde
hjælpen fra konsulenten Kurt Petersen for visioner og ikke engang ideer.

Onsdagsskydning:
Sidste sommer fik Erik N.L. startet skydning op om onsdagen, og det gik rigtig godt, men så måtte han
desværre til U.S.A. for at arbejde, og så overtog Eva – Troels og Jeg træningen, og fik startet noget
målrettet træning for børn og det går rigtig fint, men vi mangler hjælpere, Jeg tror Eva og Troels har været
på vagt hver onsdag siden oktober, og med deres syge søn er det meget at være væk hver onsdag.
En lille / stor bøn til Jer medlemmer:
Vi mangler hjælpere på vagtholdet, for vi driver rovdrift på vore hjælpere i dag, og hvis der er en eller to
mere der hopper fra risikerer vi at det hele falder fra hinanden… Så er der nogle der kunne tænke sig at give
en hånd med så kom ud af busken, det er slet ikke så svært.
IVG.:
Idrætsforeningen Varde Garnison har lavet en aftale med os så de kan komme op at træne skydning. De har
selv patroner med, og køber så skiver af os, det er en fin ordning for os.
Afslutningsmiddag:
Vores afslutnings middag sidste år var en succes så den syntes jeg vi skal gentage, jeg skal nok tage mig af
kødet igen, og se hvad jeg kan finde henne i fryseren. Eva skal så bare have hjælp eller afløses med salaten
og alt det andet.
Vardestævnet:
Varde stævnet nåede vi ikke i 2010 så må vi se om det ikke kan blive til noget i 2011. Det bliver en af de
første ting på det næste møde at få præciseret arbejdsopgaverne så de der vil hjælpe ved præcis, hvad de
skal lave.
Skoleskydning:
Skoleskydningen i 2010 var en kæmpe succes med ca. 120 deltagere fra 3 skoler. De var alle oppe at skyde
mindst 2 gange og 3 hold var med til landsdelsfinalen i Brørup, men nåede desværre ikke videre. Alle gav
udtryk for at det har været en stor oplevelse og lærerne var meget begejstrede, så det bliver spændende at
se hvor mange der kommer i 2011.
Arbejdshold:
Vi mangler folk til lidt arbejde på banen. Bl.a. lave nye bagplader til skiverne, skovle bly ud bag skiverne, og
gøre rent inde på banen. Og ude i Lunden skal der også klargøres og gøres rent.
Tilskud:
Michael arbejder i et firma med spilleautomater og har arrangeret det sådan at der er mulighed for at få
tilskud fra spillestederne i Varde, så derfor er der et forslag til vedtægtsændring, men det kommer vi ind på
senere.

Hjemmeside:
Vores hjemmeside er kommet godt op at køre og det går fint, så der kan man følge med i hvad der sker i
foreningen. Og har i noget der skal med på siden, så giv Michael et ring.
Det var vist i grove træk hvad der er sket i årets løb.

Regnskab
Kassereren fremlagde det ikke reviderede regnskab og konstaterede at det går fremad med aktiviteten i
foreningen, der er solgt for 10.000 kr. mere i patronsalg i forhold til sidste år. Yderligere er underskuddet
også blevet reduceret kraftigt.
Regnskabet vil blive revideret hurtigst muligt, samt behørigt underskrevet.

Forslag
Bestyrelsen stillede forslag til vedtægtsændring i følgende paragraffer:
Paragraf 13. Punkt 4 ændres til: Kontingent betales via opkrævning.
Baggrunden er et ønske om at overgå til betaling via bankoverførsel frem for giro, da det er forbundet med
relativt høje omkostninger at benytte girokontoen.
Paragraf 14. punkt 2 ændres til: Ophører foreningen med at eksistere, skal ikke forbrugte udloddede midler
fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling som således kan
udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen. Resterende midler tilfalder De Danske
Skytteforeninger.
Baggrunden er at foreningen via udlodning vil kunne få del i nogle midler som kan bruges i foreningens
interesse, f.eks. indkøb af nye våben og udstyr.

Kontingent fastsættelse
Kontingentet forblev uændret:
Voksne 350,- kr./år.
Børn 250,- kr./år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev valgt:
Michael Pultz-Hansen er genvalgt til bestyrelsen.
Bethina M. Laursen er genvalgt til bestyrelsen.
Erik Mathiasen er genvalgt til bestyrelsen.
På næstkommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen konstituere sig.
Troels Christensen er valgt som 1. suppleant.
Eva Christensen er valgt som 2. suppleant.
Troels Christensen er valgt som revisor.
Bent T. Christensen er valgt som revisor.

Eventuelt
Michael gjorde status over den prioriterede liste over tiltag som var blevet udarbejdet i samarbejde med
foreningskonsulenten skulle gøres for at foreningen kunne blive mere levedygtig. 4 ud af 5 punkter var
blevet opfyldt. Det udestående punkt var manglen på hjælpere til banepasning mv.

Referent: Michael Pultz-Hansen

