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Referat af ordinær generalforsamling den 7. november 2018. 
 
Formanden Carsten Klich (CK) bød velkommen til de 20 fremmødte, heraf 19 var stemmeberettigede 
medlemmer fra 8 foreninger. 
Errindlev Skytteforening var indbudt i forbindelse med deres ansøgning om optagelse. 
 
1. Valg af 2 stemmetællere og dirigent 

 
Allan Stryhn og Karl Kristoffersen 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. 46.802,00 og viste en egenkapital på kr. 165.239,99 og med en likvid 
beholdning på kr. 66,339,99. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Enkelte spørgsmål til regnskabet bl.a. om kontingentet til DSkyU tidligere havde været kr. 30,00? 
Det kunne oplyses at det havde det ikke, men pt. lidt over kr. 20,00. 
Et andet var hvorfor LFSF ikke købte aktier for den kasse beholdningen? 
Spørgsmålet gav en god diskussion om det var noget LFSF eller en forening kunne gøre. Stemningen 
var, at det lå udenfor, hvad medlemmernes midler kunne anendes til, pga. midlerne ikke var sikkert 
anbragt. 
 

4. Optagelse af nye medlemmer 

 
Errindlev Skytteforening havde ansøgt om optagelse. 
CK redegjorde for de opfyldte de formelle betingelser for optagelse, og var forhåndsgodkendt og 
deltog i forbundets konkurrencer. 
 
Errindlev Skytteforening blev optaget uden bemærkninger. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 

 
Forbundsstyrelsen indstiller forslag til ændring af det årlige kontingent for medlemskab af Lolland-
Falsters Skytteforbund: 
  
 Til årligt kr. 1.000,00 pr. forening. 
 Der vil ikke blive et kontingent pr. medlem til LFSF, kun ét kontingent pr. forening. 
Nuværende kontingent er: 
Pr. forening  kr.  400,00 

 



Pr. medlem  kr.   7,00 
 
Begrundelsen for forslaget var, at medlemskontingentet for LFSF vil følge de øvrige lokalforbund 
(Jyllands-, Fyns-, Københavns-, Sjællands-, og Bornholms Skytteforbund). 
 
Forbundsstyrelsens forsalg til kontingent blev vedtaget med: 
13 for 
6 imod 
og 1 blank. 
 

6. Behandling af indkomne forslag 

 
Ingen forslag til behandling. 
 

7. Valg af: 

 
Formand: Carsten Klich Modtog valg  
Riffelsektion: Hugo Andresen Ny valgt Rene Møller, Damsholte Skytteforening  
 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: Vakant  
 

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

 
Inden punkt 7, suspenderede dirigenten generalforsamlingen, for dels kaffe, og dels for udnævnelse af 
æresmedlemmer. 
 
Poul Erik Hansen, Væggerløse Skytteforening for mangeårigt virke for LFSF, især som formand i 
perioden 1994 til 2003, og formand for Væggerløse Skytteforening. Samt som designer af 
resultatlisteprogrammer til først LFSF og siden DSkyU’s riffelsektion. 
 
Per Jørgensen, Sakskøbing Skytteforening for sit mangeårigt arbejde i pistolsektionen i LFSF, og i de 
foreninger han gennem tiden har været medlem af. 
 
Johnny Johansson, Maribo Skytteforening for i flere perioders virke i LFSF bl.a. som formand i 
perioden 1991 – 1994, og som formand for Søllested Skytteforening i 27 år. 
 
 
Dirigenten takkede for en god og konstruktiv debat og afsluttede generalforsamlingen. 
 
 
 
Carsten Klich 
Formand 


