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 16. november 2005.

Formanden Carsten Klich (CK) bød velkommen til 16 stemmeberettigede medlemmer fra 8 foreninger
og foreslog Mikael Green som dirigent.

1. Valg af dirigent
Mikael Green blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.

2. Aflæggelse af beretning
CK aflagde beretning.
Ingen havde spørgsmål til beretningen.
Beretningen blev taget til efterretning.

3. Aflæggelse af revideret regnskab
Kassereren Jens Chr. Been var forhindret i at deltage, derfor fremlagde formand Carsten Klich det
reviderede regnskab.
Regnskabet balancerede med kr. 31.873,38 og viste en egenkapital på kr. 116.123,36 og med en likvid
beholdning på kr. 17.326,75.
Regnskabet blev godkendt.

4. Optagelse af nye medlemmer
Ingen foreninger har i år ønsket optagelse.

5. Fastsættelse af kontingent
Forbundsstyrelsen fremlagde forslag om at medlemskontingentet hæves fra kr. 5,00 til kr. 7,00 pr.
medlem. Foreningskontingentet uændret.
Forslaget blev begrundet med stigning i forsikringspræmie.
Generalforsamlingen framsatte ændringsforslag på kr. 10,00 pr. medlem.
Ingen ønskede skriftlig afstemning.
Ændringsforslaget blev vedtaget med 16 stemmer for og ingen imod.

Kontingentet er herefter uændret med kr. 400,00 pr. forening, men kr. 10,00 pr. medlem.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.
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8. Eventuelt
CK uddelte diplomer til årets medaljemodtagere ved UM og DM
Per Lohse Hansen har ønsket at stoppe som fobundstæner, men takkede for den støtte han har
modtaget i genne årene, fra såvel skytter som foreninger og forbundet.
Mikael Green gjorde påmærksom på at forbundet og foreninger skulle kikke deres vedtægter efter for
evt. at ændre disse mht. tilhørsforhold nu, hvor både kommuner og amter ændres.

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