Referat fra generalforsamlingen i Varde Skytteforening d. 2. marts 2017 kl. 1900 i
foreningens lokaler på Stålværksvej 13, 2. th. i Varde.
Bilag 1: Dagsorden
Bilag 2: Formandens beretning.
Bilag 3: Regnskabet.
Generalforsamlingen blev gennemført iht. bilag 1.
Pkt. 1: Valg af dirigent.
Formanden Troels Christensen bød velkommen til de i alt 11 fremmødte medlemmer.
Han foreslog Torben Brandt som dirigent, hvilket blev godkendt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og rettidig indkaldt
og at den var beslutningsdygtig. Herefter gav han ordet tilbage til formanden for
aflæggelse af beretning.
Pkt. 2: Aflæggelse af beretning.
Formanden kunne fortælle, at foreningen har fået en logerende - nemlig Varde og Omegns
Fugleforening. Det betyder bl.a., at foreningen p.t. ikke kender den endelige husleje pr. år,
men det bør selvfølgelig snarest falde på plads.
Lokalerne er blev malet, hvilket har pyntet.
Aktiviteterne har bl.a. været:
- Skoleskydning, hvor 31 elever deltog.
- VAKS, der gennemførtes to eftermiddage i vinterferien med ca. 90 børn i
alt samt to dage i efterårsferien med ca. 50 børn i alt.
Foreningen havde 53 medlemmer ved årets udgang, hvilket er lidt lavere end i 2015. Der
er dog i løbet af 2016 kommet nye medlemmer.
Martin har været på hjælpetræner kursus.
Beretningen blev vedtaget med applaus.
Pkt. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab.
Kassereren kunne fremlægge og gennemgå et revideret regnskab, som ikke gav
anledning til væsentlige spørgsmål eller bemærkninger.
Årets resultat blev et overskud på 6.506,82 kroner, som er noget mindre end foregående
år. Færre medlemmer betyder selvfølgelig lavere kontingent indtægt samt mindre salg af
patroner. Samtidig var udgifterne noget højere bl.a. pga. vedligeholdelse af lokaler og
øgede udgifter til patroner og skiver.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 50 kroner gældende fra 1. april 2017.
Stigningen begrundes med bl.a. usikkerheden omkring huslejens størrelse samt et ønske
om flere våben. Der være sig både luftgeværer, luftpistoler og salonpistoler. En mindre
kontingentstigning løser ikke udfordringerne på en gang, men det giver et grundlag for at
opfylde nogle af ønsker.

Der var en god drøftelse for og imod stigningen. Kontingent niveauet er ikke højere end
naboforeninger. En anden mulighed er, at lade skydepriserne stige.
Forslaget blev sendt til afsendt. Der blev afgivet 10 stemmer for og 1 stemme imod.
Hermed blev forslaget vedtaget.
Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
a. Bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Erik Mathiasen og Eva E. Christensen, som begge blev genvalgt med
applaus.
b. Suppleanter.
På valg var Martin Rechnagel og Werner Kjeldsen, som begge blev genvalgt med
applaus.
c. Revisorer.
På valg var Bent Christensen og Mogens Callesen, som begge blev genvalgt.
Pkt. 7: Eventuelt.
Der kunne ikke besluttes noget under eventuelt. Men der var en god og positiv drøftelse,
som bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med.
Bl.a. blev følgende emner drøftet:
- Sponsoraftaler.
Når det er svært at skaffe indtægter på kontingent og aktiviter, bør man forsøge at få
sponsoraftaler i hus. Det er forholdsvis billigt, og sponsorerne får bl.a. en aften med
skydning. Dvs. sponsorerne kan bruge aftenen som personale arrangement m.m., og vi
kunne håbe, at nogle af deltagerne fik lyst til at blive medlem i foreningen.
- K Unitor Stållaboratorium v/ Kathrin Herzog i Varde er et emne for en sponsoraftale.
- Sponsorerne skal synliggøres mere, så det er attraktivt at støtte foreningen.
- Enkelte sponsorer kunne måske støtte materialer (Bramming Plast Industri har f.eks.
givet en skydebane nogle skumplader til støjdæmpning bare for at fjerne dem), evt.
betaling af et våben (f.eks. et luftvåben).
- Banken er blev spurgt om støtte, men har ikke været villig indtil nu. De bør spørges
igen og igen.
- DGI har laserudstyr, som vi kan låne til forskellige arrangementer, som kan være med
til at hverve nye medlemmer.
- Klubtøj. Vi er meget lidt synlige, når vi er ude til skydninger. Det koster selvfølgelig lidt
penge at indkøbe klubtøjet, men der skulle også gerne ligge en lille fortjeneste i salget.
Og der følger gratis profilering med, når en t-shirt, sweatshirts eller hvad det måtte
være, bevæger sig rundt.
- Oprydning i forbindelse med Open Air. Det kræver selvfølgelig nogle timers arbejde,
men der er også penge at tjene.
- Legater og fonde kan søges ifm. uddannelse og indkøb af våben, skivemateriel etc.
Dirigenten takkede for god ro og orden i livlige og konstruktive drøftelser.
Og afslutningsvis kunne formanden sige tak for i aften.
Kathrin havde medbragt noget smørrebrød, som blev nydt med velbehag til en øl eller
vand, som foreningen var vært ved. Desuden var der kage og kaffe.
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