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Referat af ordinær generalforsamling den 29. november 2017. 
 

Formanden Carsten Klich (CK) bød velkommen til de 5 fremmødte, heraf alle 5 var 

stemmeberettigede medlemmer fra 2 foreninger. 

 

1. Valg af 2 stemmetællere og dirigent 

 

Leif Nielsen og Per Jørgensen 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. 45.463,00 og viste en egenkapital på kr. 162.656,21 og med en likvid 

beholdning på kr. 64.102,46. 

 

Skyldigt kontingent fra 0 foreninger, hvilket af forsamlingen blev rost. 

 

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 Ikke på valg 

Riffelsektion: Hugo Andresen Modtog valg  

 Johnny Johansson Ikke på valg 

 

http://www.lfsf.dk/


 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 

 

Grundet det lave var der kun få punkter under eventuelt, bl.a. om rekordlisterne skulle nedlægges, 

eller der skulle findes ansvarlig for opdatering af disse. Styrelsen påtog sig ansvaret for opdatering af 

listerne, men opfordrede forsamlingen til at være behjælpelig med, at sende nye rekorder ind til 

formanden. 

 

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

 

 

 

Carsten Klich 

Formand 


