Generalforsamling, Varde Skytteforening 24/2-2010
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Som dirigent blev Bent T. Christensen valgt.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var blevet rettidigt indkaldt.
Formandens beretning
Formandens beretning valgte formanden at ændre til bestyrelsens beretning, der herefter følger:
Efter sidste års positive melding om medlemsfremgang, har vi nu fået hænderne ned igen – og ligeså
medlemstallet. Vi er nu kun 51 medlemmer. Desværre er det nok ikke en overraskelse for nogen. Mere
herom senere.
15 m banerne:
Som tidligere år, er der rimelig deltagelse i skydningen i vinterhalvåret. Vi har også formået at deltage
i nogle få stævner.
50 m banerne:
Følgende er en gentagelse af de tidligere år: Som Træningen minimal når vi rykker udendørs. Men
hvorfor? Er det for koldt, er det skydestillingerne eller er det bare svært at trække folk hjemmefra, når
solen skinner og grillen er varm.
Jeg vil gerne høre om der er nogen der har forslag til hvad der skal gøres for at gøre udendørs
skydning mere interessant..
Generelt:
Sponsorskydningen sprang vi igen over. Vi har kun 2 sponsorer og der har jo de senere år ikke været
den store interesse i deltagelse. Hvis jeg skal springe til nutiden – altså 2010 – så har vi kun 1 sponsor
tilbage, så nu er det vist ikke aktuelt mere.
Som I ved er vi af De Danske Skytteforeninger udvalgt til indsatsforening og har dermed fået tilknyttet
en foreningskonsulent Kurt Petersen, betalt af DDS. Vi blev portrætteret i Skytten, idet man ønsker at
vise hvordan en forening, med hjælp fra konsulenten, kan forandre sig. Der vil komme et par artikler
mere. Vi afholdte jo så medlemsmøde i november med rimelig deltagelse og det lykkedes at få et par
stykker mere til bestyrelsen, så den blev fuldtallig. Vi mødtes og fik konstitueret os og fordelt
opgaverne.
Det er en langsommelig proces, men jeg synes at alle i bestyrelsen viser initiativ og kommer med
mange gode ideer. Bla. Kunne vi tænke os at tage ideen med Varde Stævne op igen. Vi vil i de
kommende måneder få beskrevet alle opgaverne i den forbindelse og så vil I blive inddraget i
udførelse.

Stadig vil jeg gerne reklamere for vores hjemmeside www.vardeskytteforening.dk og bede jer hjælpe
med at komme med indlæg til siden. Foreningens sekretær Michael Pultz-Hansen har overtaget
arbejdet med opbygningen og opdatering og vi kan da se at der allerede er sket forbedringer.

Vi vil gerne opfordre jer til at komme med forslag til forbedringer i foreningen, for selvom vi måske
har mange ideer, så vil vi gerne høre jeres mening.

Tillæg til beretning

En lille reminder til alle: Husk at fra 1/3 2010 skal patroner opbevares i godkendt våbenskab, altså
ikke bare under lås.

Jeg regner med at jeg har fået en sponsor til vores 15 m. geværskiver, så nu skal jeg bare have
undersøgt hvor jeg kan få dem billigst.

Så skal jeg have kontrolleret alle nøgler og koder til alarmen så der kan laves en ny liste med nøglenr.
Og gamle alarmkoder skal slettes og et par nye laves som reserve.

Jeg har hørt at spisningen til sidste års afslutning var en succes, så det syntes jeg at vi skal gentage og
jeg vil gerne sponsere lidt kød til.

Tidligere skød vi også om torsdagen, og det er så småt begyndt igen. Så det er glædelig, og jeg
arbejder på at få nogle jægere til at komme og skyde enten torsdag eller onsdag. Desuden arbejdes
der på at arrangere pistolskydning indendørs om sommeren.

Der arbejdes også på at der skal laves en skyttedagbog til børnene.

Så har jeg snakket med en fra Alslev Skytteforening om at få trekantskydningen op at stå igen.

Jeg har også en ide om at vi skal have lavet et stort Vardestævne, så der skal arbejdes på at lave
planer for hvilke arbejdsopgaver der er i forbindelse med et sådan stævne så vi kan lavet
arbejdsplaner i god tid. Stævnet er planlagt til uge 40 2010.

Der skal arbejdes på at få flere hjælpere til skoleskydningen så hvis der er et par efterlønnere eller
lignende der vil være interesseret vil det være rigtig fint så folk ikke behøver at tage fri fra arbejde, for
at hjælpe.

DDS vil arrangere et medlemsmøde her hos os i uge 41 2010
Til næste vintersæson vil der blive mulighed for at skyde luft riffel / pistol gratis når det er i forbindelse med
en puljeskydning. Dette gøres for at højne aktivitetsniveauet, og da foreningen får tilskud fra
amtsforeningen efter hvor mange fuldtallige hold der skyder puljeskydning.
Der skal laves børneattester for alle der har foreningsmæssig omgang med børn i foreningen, Preben
undersøger de nærmere regler og foranstalter at der bliver udfærdiget børneattester for de relevante
personer.
Regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og gjorde rede for årsagerne til årets negative resultat.
Kontingent fastsættelse
Kontingentet er blevet fastsat til:
Voksne 350,- kr./år.
Børn 250,- kr./år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Da der efter sidste års krisemøde er tiltrådt 2 nye bestyrelsesmedlemmer uden at være blevet valgt af
generalforsamlingen var disse også på valg.
Følgende blev valgt:
Preben Nielsen er valgt til bestyrelsen for 2 år.
Erik Nielsen-Lorenzen er valgt til bestyrelsen for 2 år.
Michael Pultz-Hansen er valgt til bestyrelsen for 1 år.
På næstkommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen konstituere sig.
Eva Christensen er valgt som 1. suppleant.

Troels Christensen er valgt som 2. suppleant.
Gitte Haarder er valgt som revisor.
Bent T. Christensen er valgt som revisor.
Eventuelt
Erik Nielsen-Lorenzen foreslog at der i sommersæsonen kunne skydes indendørs på 15 m. banerne med
pistol og luft riffel/pistol, og at han gerne ville stå for det praktiske.
Forslaget blev hilst velkomment og forventes gennemført.
Der skal tages billeder af hjælpere til vagttavlen, Preben Nielsen arrangerer fotograferingen snarest.
Som en påskønnelse af det store arbejde Bent T. Christensen har lagt i vedligehold af banerne, samt hjælp
på banerne, både på skydeaftner, men også i forbindelse med diverse arrangementer overrakte formanden
2 flasker rødvin med tak fra hele foreningen.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Michael Pultz-Hansen

