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Referat af ordinær generalforsamling den 25. november 2015. 
 

Formanden Carsten Klich (CK) bød velkommen til de 12 fremmødte, heraf alle 12 var 

stemmeberettigede medlemmer fra 5 foreninger. 

 

1. Valg af 2 stemmetællere og dirigent 

 

Poul Erik Hansen og Johnny Johansson blev valgt til stemmetællere. 

Mikael Green (MG) blev valgt til dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. 

 

2. Aflæggelse af beretning 

 

CK aflagde beretning. 

 

Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger. 

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab 

 

Jens Chr. Been (JC) fremlagde det reviderede regnskab. 

Regnskabet balancerede med kr. 30.996,68 og viste en egenkapital på kr. 148.229,65 og med en likvid 

beholdning på kr. 47.648,65. 

 

Regnskabet viste et mindre underskud. Dette er pga. indkøb af medaljer. Det forventes at disse vil 

række 3-4 år. Ved køb af medaljerne vil der fremover være en lille besparelse pr. stk. 

 

Skyldigt kontingent fra 3 foreninger, hvor af den ene har indbetalt i nov. De 2 øvrige har overfor 

kassereren lovet at få betalt hurtigst muligt. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Optagelse af nye medlemmer 

 

Ingen foreninger har søgt om optagelse. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

 

Forbundsstyrelsen fremlagde forslag om at uændret medlemskontingentet til LFSF, men at der 

vedtages årligt medlemskontingent til DSkyU som følgende: 

 

Kontingentet til LFSF er forsat kr. 400,00 pr. forening, og kr. 7,00 pr. medlem. 

Medlemskontingent til DSkyU kr. 20,00 pr. medlem. 

 

Forbundsstyrelsens forsalg til kontingent blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

 

Ingen forslag til behandling. 

 

 



7. Valg af: 

 

Formand: Carsten Klich Ikke på valg  

Riffelsektion: Hugo Andresen Modtog valg 

 Johnny Johansson Ny valg for 1 år. 

 Vakant Der blev igen i år ikke fundet en kandidat. 

Pistolsektion: John Errebo Modtog valg 

  Jens Chr. Been. Modtog valg 

 Vakant Der blev igen i år ikke fundet en kandidat 

Riffelsuppleant: Vakant Der blev igen i år ikke fundet en kandidat 

Pistolsuppleant: Vakant Der blev igen i år ikke fundet en kandidat  

Revisor: Poul Erik Hansen Modtog valg 

 Jimmy Roed Ikke på valg 

Revisorsuppleant: Jock Skov Pedersen Modtog valg 
 

Generalforsamling gav forbundsstyrelsen mandat til at finde medlemmer til de vakante poster. 

 

 

8. Eventuelt 

 

CK indledte med at orienter at der i DSkyU længe har været et ønske om at ændre vedtægterne for 

DSkyU, men indtil nu har der i især Dansk Sportsskytte Forbund (DSF) og Storkrud Forbundet samt 

Københavns Skytteforbund været modstand mod dette. Der øvrige forbund Jylands, Sjællands, Fyns 

og LSFS samt flugtskytte foreningerne er enig om behovet for nye til tidssvarende vedtægter. 

Modtanden har primært været frygt for at miste den lokale forankring, hvilket uden problem forsat vil 

kunne lade sig gøre. Hvilket praktiseres i flere andre sportsforbund.  

Trods den åbenlyse lokale forankring i andre sportsforbund, har modstanderne ikke ville undersøge 

mulighederne for udformning af nye vedtægter. Denne modstand har reelt sat processen ud af spil. 

 

Forbundsstyrelsen ønsker forsamlingens tilkendegivelse af om LFSF skal arbejde for nye vedtægter 

med eller uden lokal forankring. 

 

Forsamlingens tilkendegivelser var enstemmigt for en lokal forankring. 

 

Dirigenten takkede for en god og konstruktiv debat og afsluttede generalforsamlingen. 
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