Lolland-Falsters Skytteforbund

www.lfsf.dk

Medlem af Dansk Skytte Union under Danmarks Idræts-Forbund

Carsten Klich
Teglværksgade 2c, 2.th.
4800 Nykøbing F.
tlf.: 51244256 – mail: cak@sport.dk

Referat af ordinær generalforsamling den 21. november 2012.
Formanden Carsten Klich (CK) bød velkommen til de 20 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede
medlemmer fra 7 foreninger.
Særlig velkommen til formændene for Dansk Skytte Unions riffelsektion og pistolsektion Hugo
Andresen og Jimmy Roed.
1. Valg af 2 stemmetællere og dirigent
Ole Hessel og Claus Olsen blev valgt til stemmetællere.
Per Lohse (PL) blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.
2. Aflæggelse af beretning
CK aflagde beretning.
Der blev stillet spørgsmål til Unionskortet.
CK orienterede kort om at det er vedtaget og kræves af alle der vil deltage i en aktivitet i DSkyU eller
forbundet.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab
Jens Chr. Been var fraværende CK fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet balancerede med kr. 57.768,10 og viste en egenkapital på kr. 192.332,09 og med en likvid
beholdning på kr. 87.341,09.
Udgiften på kr. 8.800,00 (DIF forsikring) har ikke været opkrævet i foreningerne. CK beklager dette
ikke er sket. Opkrævning vil blive udsendt til foreningerne inden for de næste dage.
Årets overskud vil derfor blive kr. 8.000,00 højere og på ca. kr. 14.000.
Spørgsmål til om det ekstra kontingent på kr. 30.000 er rimeligt og om det også bliver anvendt til det
det er øremærket til.
CK orienterede at der har været ansøgt om licenser på 8.400, hvor det var forventet at dette ville havde
været højere. 2 skytter har ansøgt om tilskud til deltagelse i træningssamlinger.
Regnskabet blev godkendt.
4. Optagelse af nye medlemmer
Ingen ansøgninger.

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.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt i 2011 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.
Forbundsstyrelsen vil gerne lægge op til debat om kontingenterne og anvendelse.
Og har følgende forslag til anvendelse:
- Støtte til Unionskort for unge under 25 år.
- Støtte til deltagelse i træningslejre.
- Støtte til træneruddannelse.
Debat:
- Poul Erik Hansen mente at det særlige kontingent på kr. 30,00 skulle slettes og forhøje
medlemskontingentet til kr. 10,00. Henviste til regnskabets overskud.
-

Jock Skov Pedersen oplyste at han i sin forening havde undersøgt om skytterne ville deltage i
unionsskydninger, hvis Unionskortet blev indført. Og holdningen var klar, at det ville de ikke.
Henviste til mail fra Kristian Rask Petersen om frygt for lukning af 15m. turneringen.
Jock Skov Pedersen mente også det særlige kontingent skulle afsluttes.

-

Marie Louise Andersen henviste til at Unionskortet ville være en for stor udgift for flere
familier.

-

Torben Eskildsen oplyste at han ikke længere ønskede at skyde unionsskydninger, hvis
Unionskortet blev indført.

-

Hugo Andresen talte for lokal opstart af talenttræning for at minimere udgiften for lokale
skytter.

-

CK orienterede om at Unionskortet ER vedtaget og vil være gældende fra 1/1-13 og skal
indlæses for deltagelse i aktiviteter i DSkyU og forbundet.
CK mente at den omtalte mail fra Kristian Rask Petersen er skadelig for 15m. turneringen. Han
burde som leder ikke tale imod unionskortet, men i stedet talt for ellers er han selv den der vil
være ansvarlig for at skytterne bliver væk.
Denne form for argumentation er argumentation imod udviklingen. CK opfordrede medlemern
til at stille krav til deres organisation.

-

-

Jock Skov Pedersen stillede forslag om at nedsætte det særlige kontingent til kr. 10,00 og lade
det være op til forbundsstyrelsen at fastsætte regler for anvendelsen af midlerne.

-

Poul Erik Hansen trak sit forslag om at slette det særlige kontingent og hæve
medlemskontingentet til kr. 10,00.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at:
Kontingentet er forsat kr. 400,00 pr. forening, og kr. 7,00 pr. medlem, samt særligt kontingent på kr.
10,00 som forbundsstyrelsen selv sætter retningslinjer for anvendelse af.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag til behandling.
7. Valg af:
Formand:
Riffelsektion:

Pistolsektion:

Riffelsuppleant:
Pistolsuppleant:
Revisor:
Revisorsuppleant:

Carsten Klich
Jeanette Green
Hugo Andresen
Vakant
John Errebo
Mie Nordendorf
Jimmy Roed
Vakant
Vakant
Poul Erik Hansen
Kjeld Noergaard
Jette Skov Pedersen

Genvalg
Genvalg
Ikke på valg
Der blev igen i år ikke fundet en kandidat.
Ikke på valg
Genvalg
Jimmy Roed ønskede ikke genvalg. Ny valgt; Per
Lohse
Der blev igen i år ikke fundet en kandidat
Der blev igen i år ikke fundet en kandidat
Ikke på valg
Genvalg
Jette ønskede ikke genvalg. Ny valg; Jock Skov
Pedersen

Generalforsamling gav forbundsstyrelsen mandat til at finde medlemmer til de vakante poster.
- Johnny Johansson gav udtryk for at han synes det var ærgerligt at der var vakante pladser og ville
gerne stille sig til rådighed med hjælp til stævner.
8. Eventuelt
-

Jock Skov Pedersen havde spørgsmål til anvendelse af skydebukser i liggende stilling.
CK kunne kun henvise til de endnu ikke vedtagende ISSF regler om at der er lagt op til at
skydebukser ikke er tilladt i 60 liggende, medmindre det er en del af kombineret med
helmatch.

-

Hugo Andresen opfordrede til at indsende forsalg til tiltag til DSkyU’s riffelsektion eller til
forbundet. ”Send hellere for mange end for få”.

-

Jimmy Roed opfordrede til at give pistolsektionen et præg om talenter uanset hvilke pistoltype
der blev anvendt.

-

John Errebo fortalte kort om planer om at komme rundt til de foreninger der havde 10m. baner
og som ønskede at udvikle deres 10m. for deres unge.

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

Carsten Klich
Formand

