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Referat af ordinær generalforsamling den 23. november 2016. 
 

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

stemmeberettigede medlemmer fra 6 foreninger. 

 

1. Valg af 2 stemmetællere og dirigent 

 

Tønnes Koch og Frank Larsen blev valgt til stemmetællere. 

John Errebo (JE) 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. 54.138,01 og viste en egenkapital på kr. 154.775,22 og med en likvid 

beholdning på kr. 55.875,22. 

 

Skyldigt kontingent fra 0 foreninger, hvilket af forsamlingen blev rost, idet der de seneste år har været 

1-3 foreninger der ikke har betalt til tiden, og ej heller ved regnskabets afslutning. 

 

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 (2016 niveau, der hvert år pristalsreguleres) 

 

Forbundsstyrelsens forsalg til kontingent blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

 

Ingen forslag til behandling. 

 

7. Valg af: 

 

Formand: Carsten Klich Modtog valg  

 



Riffelsektion: Hugo Andresen Ikke på valg 

 Johnny Johansson Modtog valg 

 Vakant Der blev igen i år ikke fundet en kandidat. 

Pistolsektion: John Errebo Ikke på valg 

  Jens Chr. Been. Ikke på 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 Ikke på valg 

 Jimmy Roed Modtog valg  

Revisorsuppleant: Jock Skov Pedersen Modtog valg 
 

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

 

Der var spørgsmål til om enkelte af de vakante pladser ikke skulle fjernes helt. 

Dirigenten påpegede at antallet af medlemmer var i henhold til vedtægterne, og der var ikke forslag 

om ændringer, derfor antallet kun kunne diskuteres, der kunne ikke vedtages ændringer. 

 

Efter debat, hvor styrelsen tilkendegav, at de ikke ønskede ændringer, var der ikke umiddelbart 

foreninger der ønskede ændringer. 

 

8. Eventuelt 

 

Der blev fra flere foreninger spurgt til, hvorledes foreningerne sikrede at medlemmer var godkendt af 

politiet. Spørgsmål på baggrund af hændelsen i Kbh. 

CK anbefalede i henhold til DSkyU og DGI Skydning at følge deres vejledning, og ellers være i 

kontakt med deres medlemmer.  

Der er pt. Ikke nogen mulighed for at foreningerne kan henvende sig til myndighederne og få tjekket 

en person som ønsker at være medlem. Politiet gør dette i forbindelse med ansøgning om 

våbenpåtegning. 

Fra møde med DSkyU og DGI Skydning berettede CK, at begge organisationer er i løbende dialog 

med myndighederne om andre anbefalinger til foreningerne, udover den allerede er givet.  

 

Der blev spurgt til hjemmesiden, og om den ikke snart blev opdateret eller bare fik nyt layout. 

Forsamlingen udpegede et udvalg som ansvarlig for ny hjemmeside: Per W. Jørgensen, Poul Erik 

Hansen og CK.  

 

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

 

 

 

Carsten Klich 

Formand 


