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Referat af ordinær generalforsamling den 28. oktober 2004. 
 
 
Formanden Carsten Klich (CK) bød velkommen til 17 stemmeberettigede medlemmer fra 9 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 
 
CK aflagde beretning. 
 
Errindlev Skytteforening er meldt ud af forbundet. 
 
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. 44.935,51 og viste en egenkapital på kr. 120.747,31 og med en likvid 
beholdning på kr. 18.149,70. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
4. Optagelse af nye medlemmer 
 
Ingen foreninger har i år ønsket optagelse. 
 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
 
Kontingentet fortsætter uændret med kr. 400,00 pr. forening og kr. 5,00 pr. medlem. 
 
 
6. Behandling af indkomne forslag 
 
Forbundsstyrelsen har fremsat 2 forslag. 
 
1: Ændring af vedtægternes § 8. 
 



Under §8 tilføjes følgende: 
 
Stk. 3. 
Forbundsstyrelsen kan overdrage kassererposten til et medlem udenfor bestyrelsen. Den 
pågældende skal være medlem af en forening under LFSF, og vedkommende har ikke 
stemmeret i bestyrelsen. 
 

§8 vil herefter være følgende: 

§ 8 
Forbundet ledes af en styrelse på 7 medlemmer, som er ansvarlige over for generalforsamlingen. 
 
Forbundsstyrelsen består af 1 formand, 3 medlemmer af riffelsektionen og 3 medlemmer af 
pistolsektionen. 

 
Forbundsstyrelsen kan overdrage kassererposten til et medlem udenfor bestyrelsen. Den 
pågældende skal være medlem af en forening under LFSF, og vedkommende har ikke stemmeret i 
bestyrelsen. 
 
Forbundsstyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin 
forretningsorden. 
 
Sektionerne konstituerer sig med formand og andre poster, som sektionerne finder nødvendige. 
 
Forbundsformand og sektionsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg 
hvert år. 
 
Til hver af sektionerne vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. 

 

 
Forslaget vedtaget. 

 
2: Valg af to ungdomsrepræsentanter 
Ungdomsrepræsentanterne vælges ad hoc for 1 år af gangen. 
 
Forslaget blev vedtaget således at Forbundsstyrelsen selv kan udpege indtil to 
ungdomsrepræsentanter. 
 
 

 
7. Valg af: 
 
Formand: Carsten Klich genvalgt 
Riffelsektion: Hugo Andresen genvalgt 
 Jeanette Green genvalgt 
 Chenette Hansen ny valg for 1. år.  
Pistolsektion: Susanne Clausen ikke på valg 
 Casper Haagensen ikke på valg 
Riffelsuppleant: Lars Hare ny valg 
Pistolsuppleant: Per Lohse Hansen genvalg 
Revisor: Poul-Erik Nielsen genvlag 
 Kjeld Noergaard ikke på valg 
Revisorsuppleant: Henning Lolle genvalgt 
 
 
8. Eventuelt 
 



CK uddelte diplomer til årets medaljemodtagere ved UM og DM 
 
CK gennemgik DIF’s nye fordelingsnøgle. 
 
 
Dirigenten takkede for en god og rolig debat og afsluttede generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
Per Lohse Hansen Carsten Klich 
dirigent formand 
 


