Referat af generalforsamling i Varde skytteforening torsdag d. 22-02-2018.
Referent: Martin Rechnagel
Fremmøde:
13 personer er mødt op, heriblandt bestyrelsen, suppleanter, revisorer samt kasseren.
Mødet starter rettidigt klokken 1900.
1. Valg af dirigent: Preben Nielsen vælges til dirigent.
2. Formandens beretning: Formanden beretter om varierende deltagelse i forbindelse med
VAKS. Trods udlevering af materiale fra DGI- Sydvest er det er ikke lykkedes foreningen at
få byens 5. klasser til at deltage i skoleskydning. I forbindelse med at foreningen har lagt
lokaler til kredsmesterskabet 2017 har foreningen deltaget med fem skytter. Bent
Christensen gjorde sig her fortjent til en guldmedalje. Også i 2017 har aktiviteten i Lunden
været begrænset. Begge foreningens skydebaner er blevet godkendt.
Kommentarer til beretningen:
Der er uenighed om hvad der er aftalt på seneste bestyrelsesmøde angående indkøb af våben.
Det var ikke muligt at tilvejebringe referatet fra pågældende møde.
Preben Nielsen påpeger at han som hoved ansvarlig for foreningens events burde have været
indkaldt til et afholdt møde omkring prissætning af events. Formanden beklager fejlen.
3. Regnskabet: Kasseren oplyser at der grundet ny indkøb er en lavere kassebeholdning end
året før. EL forbruget i lunden er steget markant i forhold til året før. Preben Nielsen påtager
sig opgaven at undersøge dette nærmer den efterfølgende dag (23-02-2017). Hvis der ikke
kan findes en umiddelbar forklaring på det øgede forbrug må bestyrelsen tage kontakt til
Elselskabet, der ejer måleren på stedet.
Kommentarer til regnskabet: Der spørges til posten vedligehold materiel. Kasseren
uddyber at denne post dækker over reservedele til våben og skydebane materiel.
Der spørges til våben indkøb i 2017. Kasseren forklarer at der er indkøbt fire pistoler, et
skæfte. Disse indkøb optræder i budgettet som materialer af hensyn til kommunen.
Bestyrelsen må kontakte firmaet Bisgaard & Nielsen med henblik på snarlig afregning for
våben solgt til Bissgaard & Nielsen før sommerferien.
Bestyrelsen må undersøge rimeligheden af at prisen for leje af lokaler er uændret, til trods
for at foreningens adgang til lokalerne er begrænset, af at lokalerne nu deles med anden
forening.
Det bemærkes at vedligeholdelse samt udgifter hertil, skal deles mellem de to foreninger,
der bruger lokalerne.
4. Behandling af indkommende forslag: Werner Kjeldsen har rettidigt indgivet forslag om
ændring af vedtægterne. Forslaget er vedlagt som bilag 1.

Forslaget er vedtaget med stemmerne:
For 9.
Imod 3.
Blank 1.
Forslaget er gældende fra og med næstkommende generalforsamling.
5. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet forbliver uændret.
6. Valg af bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer:
Martin Rechnagel
Preben Nielsen
Troels Christensen
Suppleanter:
Torben Brandt Pedersen
Werner Kjeldsen
Revisorer:
Bent Christensen
Mogens Callesen
Kasser:
Bethina Laursen
7. Eventuelt:
Kasseren henstiller til at kasse billag udfyldes med en meningsfuld tekst.
Preben Nielsen foreslår et kursus til de berørte, der sikrer ensartet og korrekt udfyldelse af
kassebeholdning og ammunitions beholdning.
Werner Kjeldsen spørger bestyrelsen til dennes holdning omkring hvor mange gange ikke
medlemmer kan komme og skyde i foreningen, samt om det er muligt for ikke medlemmer
at skyde med pistol. Per Fjord Carlsen henviser til bandepakken af 24 Marts 2017. Denne
foreskriver et maks på fem prøveskydninger inden man er forpligtet til et medlemskab og
her af følgende foranstaltninger. Det vil yderligere blive nødvendigt at registrere ikke
medlemmer i forbindelse med at disse anvender foreningens våben, samt de våben de
benytter.
Stregkoder nævnes som en metode til at lette det administrative arbejde ved denne
registrering.
Bethina Laursen bemærker at foreningens sidste æresmedlem, Erik Gudmundsen, er gået
bort i det for gangende år.
Formanden takker for god ro og orden.

Dato:__________

Formand: _________________________ Referant:_________________________
Troels Christensen
Martin Rechnagel

