Varde Skytteforening: Generalforsamling 12/3-2014

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer

b. Suppleanter

c. Revisorer

Preben Nielsen

Modtager genvalg

Michael Pultz-Hansen

Modtager ikke genvalg

Troels Christensen

Modtager genvalg

Per Carlsen

Modtager genvalg

Sven Erik Frederiksen

Modtager genvalg

Bent Christensen

Modtager genvalg

Erik N. Lorenzen

Modtager ikke genvalg

7. Eventuelt

1. Per Carlsen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.
2. Formand Preben Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning, den følger herunder i skriftlig form:
Igen i år har vi haft fremgang i medlemstallet så vi nu er 69 skytter fordelt med 25 børnejuniorskytter og 44 voksne skytter.
Og der er flere som er oppe at prøve at skyde og som skal meldes ind hvis de vil fortsætte.
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Fremgangen kan også ses i forbruget af patroner, fra september til nu har vi brugt næsten 15.000
patroner.
Jeg vil da lige nævne at vores lille folder med en gratis skydning ser ud som en succes, da mange
kommer og prøver en gratis skydning med luftgevær.
Den gode fremgang i foreningen skal gerne fortsætte, men det kræver at der kommer flere hjælpere,
både på vagtholdene og til at hjælpe med stævner så det hele ikke hænger på en person, det vil sige
at forældrene må hjælpe noget mere, både med bookning, og arrangering af kørsel, ellers er jeg
bange for at stævner for børn snart er passé. Hertil vil jeg lige nævne at jeg fik en ide med at give det
hold som blev udtaget til landsdelsstævnet et gratis medlemskort til resten af sæsonen. Det har også
givet pote ved at der af og til er venner og familie med oppe at skyde. Og vi havde 4 skytter til
Jyllandsstævne, heraf 3 skoleskytter, og de havde en god dag, men kunne ikke være med i toppen,
men klarede sig dog ret godt. Jeg har besluttet at alle skoleskytter i 2014 vil få et medlemskort for
resten af sæsonen, det vil jo give tilskud fra kommunen, selvom de ikke betaler kontingent, men der
er jo håb for at de betaler året efter.
I år har vi fået gulvet på banen malet, og det var Troels som skaffede maling og sørgede for at male.
Malingen blev sponseret af Jotun.
Selve skoleskydningen gik næsten som det plejer, med deltagere fra Billum, Friskolen og
Brorsonskolen. Et hold fra Friskolen var derefter med i landsdelsfinalen, men kom desværre ikke
længere.
Vi har planer om en medlemsaften hvor vores nye konsulent i DGI skal komme og fortælle lidt, og så
slutte med en lille festmiddag. Jeg vil gerne lægge kød til og også tage mig af kødet, hvis der er nogle
der vil tage sig af resten
Banen i Lunden skal vi også have gjort klar til den nye sæson, så når vejret bliver bedre skal vi have
fundet nogle som vil hjælpe med det. Jeg har leveret et vindue som vi skal have lavet et hul til, og
måske isoleret væggen ud mod vejen, er der ikke nogle som er friske. Jeg har fået kontakt til nogle
ovre ved Plejehjemmet som vi kan leje til at passe udenoms arealerne. Vi har fået fældet en hel masse
træer, som er solgt og bare mangler at blive afhentet. Hvis der er nogle som kunne tænke sig at
hjælpe med at rydde op på parkeringspladsen ville det være rigtig dejligt. Der skal nok bruges et par
river og måske trillebører. Og så skal der også lige fejes indendørs i huset. Det skal gerne være klar
inden vi starter midt i april.
Når vi starter indendørs i september vil vagtplanen blive ændret til at vi kun skyder hver anden
tirsdag, nemlig de dage vor pensionist holdet skyder. Det gør at der er flere til at hjælpe med
vagtplanen om onsdagen, så Per og Mogens og Eva og Troels ikke behøver at have vagt hver anden
onsdag, og jeg ikke behøver at have vagt hver onsdag.
14. april kl. 09:00 skal Lunden gøres klar.
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Vagtplans ændringen om tirsdagen blev diskuteret, og Preben tager en snak med veteranskytterne
om de nærmere detaljer.
3. Regnskabet blev fremlagt af formand Preben Nielsen.
4. Ingen forslag er blevet modtaget, da der er et hængeparti med ændringer af vedtægterne, de er nu
blevet ændret.
Preben foreslog at paragraffen vedr. tilbagebetaling af udloddede midler skulle slettes. Forslaget
blev ikke vedtaget.
5. Kontingentet forsætter uændret.
6. Preben Nielsen modtog genvalg til bestyrelsen.
Troels Christensen modtog genvalg til bestyrelsen.
Per Carlsen blev valgt til bestyrelsen.
Verner Kjeldsen blev valgt som suppleant.
Svend Erik modtog genvalg som suppleant.
Bent Christensen modtog genvalg som revisor.
Mogens Callesen blev valgt som revisor.
7. Muligheden for at medlemmerne kan købe en bedre type ammunition til konkurrencebrug blev
diskuteret, og tages op på næstkommende bestyrelsesmøde.

Referent: Michael Pultz-Hansen
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