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Referat af ordinær generalforsamling den 23. november 2011.
Formanden Carsten Klich (CK) bød velkommen til 15 stemmeberettigede medlemmer fra 6 foreninger
samt 3 gæster fra Stege Skyttekreds (efter punkt 4: 18 stemmeberettigede).
1. Valg af 2 stemmetællere og dirigent
Sune Rongsted (SR) og Torben Bülow (TB) blev valgt til stemmetællere.
Jimmy Roed, (JR) blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.
2. Aflæggelse af beretning
CK aflagde beretning.
Igen i år ved licensen til diskussion. Det blev understreget at LFSF ikke kan fritage skytterne for krav
om licens ved deltagelse i åbne stævner, dette gælder også vores eget Musse Åben.
CK orienterede kort om at der under punkt 5 vil blive orienteret om anvendelse af støttekontingent til
DSkyU’s pistol- og riffelsektion, og forbundsstyrelsen vil stille forslag om at en del af dette kontingent
vil blive øremærket til at få sat gang i aktiviteter.
Pistolsektionen vil i forbindelse med at der sættes fokus på aktivitet, gerne takke de DDS-skytter der
deltage i Musse Åben og DDS-programmet, dette gav en god deltagelse samlet set.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab
Jens Chr, Been fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet balancerede med kr. 71.497,93 og viste en egenkapital på kr. 186.982,89 og med en likvid
beholdning på kr. 85.943,89.
Ca. 30.000 er det særlige kontingent.
Ingen spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
4. Optagelse af nye medlemmer
Stege Skyttekreds har ønsket optagelse.
- Formand for Stege Skyttekreds Torben Bülow (TB) præsenterede kort foreningens ansøgning
om at dennes vedtægter er blevet godkendt af CK og DSkyU’s kontor.
Samt kort fortalte om foreningens virke og aktiviteter.
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).
CK orienterede om at både DSkyU’s pistol- og riffelsektion i 2011 ikke har ønsket at modtage denne
støtte i år, men har anmodet om at der findes en anden løsning for at støtte de to sektioner.
Forbundsstyrelsen har følgende indstilling til anvendelse af det støttekontingent der er indbetalt i 2011
til anvendelse i 2012:
- Der gives støtte til licenser. Kravet er at skytten har deltaget i mindst et ranglistestævne.
Skyttens forening ansøger herefter LFSF om støtte til skyttens licens. Der vil blive støttet til den
fulde licens Kr. 400,00.
Der afsættes kr. 20.000 til licenser.
- Der ydes støtte til de skytter der deltager i talent/trænings- samlinger, udviklingsprojekter
arrangeret af DSkyU eller pistol- eller riffelsektion. Max. Kr. 1.500,00 pr skytte pr. arrangement.
Skyttens forening ansøger LFSF om støtte til foreningens egenbetaling efter fradrag af evt.
kommunalt tilskud.
- Træneruddannelser under DSkyU.
Skytten/trænerens forening ansøger LFSF om støtte til foreningens egen betaling efter fradrag af
evt. kommunalt tilskud.
Begrundelsen for indstillingen er at lokale skytter støttes, samtidig med at der gives støtte til de to
sektioner og deres aktiviteter. Støtte til licens vil forhåbentlig være medvirkende til at øge aktiviteten
lokalt, men også at de skytter som deltager i lokale stævner vil benytte deres licens til også at deltage i
andre stævner, udenfor LFSF.
Debat:
- Der var fra Mie Nordendorf forslag om at skytter skulle deltage i mindst et lokalt og mindst et
udenbys stævne for at for skyttens forening kan få udbetalt støtte til licens.
Der var ikke enighed om dette forslag.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at:
Følge forbundsstyrelsens indstilling om anvendelse af kontingentet (kr. 30,00) opkrævet i 2011
anvendes i henhold til forbundsstyrelsens indstilling
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. Støtten anvendes efter
forbundsstyrelsens indstilling også følges for 2013.
Generalforsamlingen vil til næste år igen tage spørgsmålet om støtte til sektionerne om til diskussion
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag til behandling.
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Der blev igen i år ikke fundet en kandidat.
Ønskede ikke genvalg. Nyvalgt: John Errebo.
Ikke på valg.
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Der blev igen i år ikke fundet en kandidat
Ikke på valg
Genvalg
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Der blev ikke fundet et medlem til riffelsektionens og dens suppleant post.
Generalforsamling gav forbundsstyrelsen mandat til at finde medlemmer til de vakante poster.
8. Eventuelt
-

Mie Nordendorf bad forbundsstyrelsen om at inddrage suppleanter mere i forbundets arbejde.
Der blev indstillet til at forbundet fik arrangeret træning/samlinger med fokus på den fritstående
skydestilling.
Forbundsstyrelsen blev opfordret til at undersøge mulighederne for en mailliste til indbydelser
og resultater.

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