Lolland-Falsters Skytteforbund
Medlem af Dansk Skytte Union under Danmarks Idræts-Forbund

Carsten Klich
Teglværksgade 2c, 2.th.
4800 Nykøbing F.

Referat af ordinær generalforsamling den 6. november 2003.
Formanden Poul Erik Hansen (PEH) bød velkommen til 21 stemmeberettigede medlemmer fra 11
foreninger og foreslog Per Lohse Hansen som dirigent.
1. Valg af dirigent
Per Lohse Hansen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.
2. Aflæggelse af beretning
PEH aflagde beretning.
Møn Skytteforening er meldt ud af forbundet.
Errindlev Skytteforening har også ønsket at udmelde sig, men de har indtil marts 2003 deltaget i 15m.
riffelturneringen og bør derfor betale kontingentet for indeværende år.
Ingen havde spørgsmål til beretningen.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab
Kassereren Jens Chr. Been (JCB) fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet balancerede med kr. 43.691,55 og viste en egenkapital på kr. 123.494,87 og med en likvid
beholdning på kr. 23.834,87.
Regnskabet blev godkendt.
4. Optagelse af nye medlemmer
Damsholte Skytteforening har anmodet om optagelse. Foreningen, som er hjemmehørende på Møn, er
medlem af DDS-SAS og har 62 medlemmer.
PEH redegjorde for at foreningen opfylder betingelserne for optagelse.
Anmodningen blev forelagt generalforsamlingen, som godkendte optagelsen af Damsholte
Skytteforening som nyt medlem.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret med kr. 400,00 pr. forening og kr. 5,00 pr. medlem.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af:
Formand:

Poul Erik Hansen

Riffelsektion:

Hugo Andresen
Jeanette Green
Lars Hare
Jens Chr. Been
Susanne Clausen
Casper Haagensen
Chenette Hansen
Per Lohse Hansen
Poul-Erik Nielsen
Kjeld Noergaard
Henning Lolle

Pistolsektion:
Riffelsuppleant:
Pistolsuppleant:
Revisor:
Revisorsuppleant:

Ønskede at afgå uden for tur.
Ny valgt Carsten Klich, for 1 år.
Ny valgt for 1 år.
ikke på valg

genvalgt
ikke på valg
genvalgt
genvalgt
genvalgt
Ny valgt
ikke på valg
Ny valgt
genvalgt

8. Eventuelt
Jock Skov Pedersen anmodede forbundsstyrelsen om at ændre skydestillingen for riffel U2, så de kan
skyde med rem i stedet for galge eller fritstående.
Begrundelsen herfor er at der er for få U2 skytter der ønsker at skyde frit
PEH uddelte diplomer til årets medaljemodtagere ved UM, DM og NM
CK takkede PEH for det store arbejde han gennem årene har ydet for forbundet.
Dirigenten takkede for en god og rolig debat og afsluttede generalforsamlingen.
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