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Referat af ordinær generalforsamling den 16. november 2010. 
 
 
Formanden Carsten Klich (CK) bød velkommen til 11 stemmeberettigede medlemmer fra 5 
foreninger. 
 

1. Valg af 2 stemmetællere og dirigent 

 
Jette Skov Pedersen (JSP) og Per Jørgensen blev valgt til stemmetællere. 
Mikael Green (MG) blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. 

 

2. Aflæggelse af beretning 

 
CK aflagde beretning. 
 
Jock Skov Pedersen, Vestfalster (JoSP) udtrykte kritik over at forbundet havde aflyst 
forbundsmesterskaberne på 50m. riffel. Opfordrede forbundet til ikke i fremtiden at aflyse 
forbundsmesterskaber.  
JoSP stillede spørgsmålstegn ved forbundets eksistensberettigelse, hvis der forsat blev aflyst 
mesterskaber. 
 
Der blev fra flere udtrykt kritik af riffel- og pistolsektionens licens system. Dette punkt blev længe 
diskuteret.  
Kritikken gik både på, at det går udover forbudsmesterskaberne og at de skytter som kun skyder et 
eller to mesterskaber pr. år, ikke længere deltager, men også at de 2 sektioner ikke har samme regler 
for licens. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

3. Aflæggelse af revideret regnskab 

 
CK fremlagde det reviderede regnskab idet kassereren havde meldt afbud pga. arbejde. 
Regnskabet balancerede med kr. 26.164,91 og viste en egenkapital på kr. 138.085,46 og med en likvid 
beholdning på kr. 39.185,46. 
 
Spørgsmål vedr. uddannelse kr. 3.000,00. 

- CK redegjorde for at dette vedrørte betaling for deltagelse for én LF skyttes deltagelse i 
damejunior-projekt i samarbejde med TeamDanmark. Øvrige forbud der havde skytter med i 
projektet havde betalt tilsvarende beløb. 

 
Ingen yderligere spørgsmål vedr. dette eller til regnskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Optagelse af nye medlemmer 

 
Lolland-Falster Historiske Skyttelaug har ønsket optagelse. 

 



- CK præsenterede kort foreningens ansøgning om at dennes vedtægter er blevet godkendt af CK 
og DSkyU’s kontor. 

- Jimmy Roed, formand for Lolland-Falsters Historiske Skyttelaug fortalte om foreningens virke 
og skydearter og våben. 

 
Foreningen blev optaget som medlem af LFSF. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 

 
Forbundsstyrelsen fremlagde forslag om at uændret medlemskontingentet samt diskussion om støtte til 
sektionerne under DSkyU (riffel- og pistolsektion) 
 
Kontingentet er forsat kr. 400,00 pr. forening, og kr. 7,00 pr. medlem. 
Støtte til DSkyU’s riffel- og pistolsektion med kr. 30,00 pr. medlem. (Støtten deles ligeligt mellem de 
to sektioner). 
 
Oplægget til diskussion indeholdt følgende: 
DSkyU’s generalforsamling i marts 2010 har klart tilkendegivet at elitesatsningen skal fortsætte og 
dermed pålagde Unionsstyrelsen at finde midler til at få den øvrige del at unionen til at fungere. Det er 
en vanskelig opgave ikke mindst pga. der er optaget et lån på kr. 600.000 til at få budgettet for 2010 til 
at hænge sammen. 
Formandsrådet har modtaget en opfordring om at støtte til DSkyU’s riffel og pistol sektionerne med i 
alt kr. 800.000 årligt, primært til udvikling af talentarbejdet. 
Der er lagt op til at licensen forsvinder. 
 
Sjællands og Fyns Skytteforbund har haft dette spørgsmål på deres generalforsamlinger indenfor den 
seneste mdr. og har stemt nej til at støtte sektionerne. 
Sjælland og Jyllands Skytteforbund har besluttet at støtte unionen med kr. 200,00 pr. 
medlemsforening. En støtte de besluttede i 2009. 
 
DSkyU’s Riffel- og pistolsektionerne er blevet bedt om at udarbejde et talentudviklingsprojekt. 
Pistolsektionen har allerede her i efteråret startet deres bud på et udviklingsprojekt. Det forventes at 
riffelsektionen inden længe også kommer med et lignende projekt. 
 
Styrelsen lagde op til at støtten for 2011 kunne tages at forbundets likvide midler, således at 
foreningerne kunne nå at ændre deres kontingenter. 

- Dette var der ikke stemning for. 
 
Generalforsamlingen havde følgende betragtninger: 

- Vi har de sidste år ikke haft nogen talenttræning. 
- Vi vil kunne få mere ud af vores indsats, hvis vi samarbejdet med sektionens talentudvikling. 
- Licensen skal afskaffes, nå vi giver en så stor støtte. 

 
Licensen blev igen diskuteret. Bl.a. om LFSF kunne undlade at kræve licens og om der kunne være 
flere resultatlister for samme mesterskab, alt efter om skytterne har licens eller ikke. 
 
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt følgende: 
Kontingentet er forsat kr. 400,00 pr. forening, og kr. 7,00 pr. medlem, samt 
støtte til DSkyU’s riffel- og pistolsektionen med kr. 30,00 pr. medlem. Som skal fordeles lige mellem 
riffel- og pistolsektionen. 
Der er til forbundsmesterskaberne ikke krav om licens.  
Generalforsamlingen indstiller til DSkyU at afskaffe licensbetaling. 
 
 



 
Generalforsamlingen vil til næste år igen tage spørgsmålet om støtte til sektionerne om til diskussion 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

 
Ingen forslag til behandling. 

 

7. Valg af: 

 

Formand: Carsten Klich Genvalg  

Riffelsektion: Jeanette Green Genvalg   
 Hugo Andresen Genvalg 
 Vakant Kent Boesen ønskede at udtræde uden for tur. 

Pistolsektion: Per Jørgensen Ikke på valg 
   Mie Nordendorf Ny valgt for 2 år.  
 Jimmy Roed Ny valgt for 2 år. 

 Riffelsuppleant: Leif Jensen Ikke på valg 

 Pistolsuppleant: Torben Eskildsen Ny valgt  

Revisor: Poul Erik Hansen Ikke på valg  
 Kjeld Noergaard Genvalg 

 Revisorsuppleant: Jette Skov Pedersen Ny valgt 
 
 
Der blev ikke fundet et medlem til riffelsektionen og til pistolsektionens suppleant post. 
Generalforsamling gav forbundsstyrelsen mandat til at finde medlemmer til de vakante poster. 
 
Torben Eskildsen har d. 17.11 tilkendegivet at han stiller sig til rådighed for suppleantposten i 
pistolsektionen. 
 

8. Eventuelt 

 
JSP spurgte til de 4,5 mio. kr. DSkyU har modtaget i støtte. Henviste til at det kunne læses på 
unionens hjemmeside. 
CK kan ikke give en forklaring. Fortæller at han var til unionsstyrelsesmøde d. 12.11 og der blev dette 
ikke berørt, men mange andre økonomiske problemstillinger. CK tilkendegiver at dette vil blive 
undersøgt. 

- Det er nu undersøgt og de 4,5 mio. kr. er fra Tuborgfonden til DIF. (Med 4,5 millioner kroner fra 

Tuborgfondet søsætter Danmarks Idræts-Forbund (DIF) nu et ambitiøst projekt for at sikre og forbedre vilkårene for de 

500.000 frivillige trænere, ledere og hjælpere i dansk idræt.) For uddybning kan hele artiklen ses på: 
DSkyU’s hjemmeside.  

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

 

Mikael Green Carsten Klich 
Dirigent Formand 
 


