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 8. november 2006.
Formanden Carsten Klich (CK) bød velkommen til 20 stemmeberettigede medlemmer fra 9 foreninger
og foreslog Mikael Green (MG) som dirigent.

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

2. Aflæggelse af beretning
CK aflagde beretning.
Poul Erik Hansen spurgte om der var tanker om at sammenlægge DIF eller forbund.
Til dette var svaret at der ikke i DSkyU har været konkrete drøftelser om dette.
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. 38.969,96 og viste en egenkapital på kr. 126.455,43 og med en likvid
beholdning på kr. 23.918,43.
Poul Erik Nielsen spurgte til sidste års (2005) kontingent.
Dette blev oplyst, hvrefter der ikke var yderligere spørgsmål.
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 sænke fra kr. 10,00 til kr. 7,00 pr.
medlem. Foreningskontingentet uændret.
Forslaget blev begrundet med at forbundet ikke længere skulle afregne forsikringspræmie til DSkyU,
men foreningerne selv afregnede dette til DSkyU.
Ingen ønskede skriftlig afstemning.

Ændringsforslaget blev vedtaget med 20 stemmer for og ingen imod.
Kontingentet er herefter kr. 400,00 pr. forening, og kr. 7,00 pr. medlem.

6. Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændring:
§ 1 ændres følgende:
Forbundets hjemsted ændres fra Storstrøms Amt til Region Sjælland.
Forslaget blev vedtaget, men den ændring at ændringen træder i kraft pr. 1/1-07, indtil denne dato er
nuværende vedtægt gældende.
7. Valg af:
Formand:
Riffelsektion:

Pistolsektion:

Carsten Klich
Hugo Andresen
Jeanette Green
Kent Boesen
Susanne Clausen
Casper Haagensen

Riffelsuppleant:
Pistolsuppleant:
Revisor:

Ubesat
Lars Hare
Per Lohse Hansen
Poul-Erik Nielsen

Revisorsuppleant:

Kjeld Noergaard
Henning Lolle

Genvalg
Genvalg
Genvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ønskede at udtræde uden for tur.
Nyvalg Mie Nordendorf (for 1 år.)
Nyvalg Jens Christian Been (for 2 år)
Genvalg
Genvalg
Ønskede ikke genvalg.
Nyvalg Poul Erik Hansen
Ikke på valg
genvalgt

8. Eventuelt
CK uddelte diplomer til årets medaljemodtagere ved UM og DM
CK orienterede kort om Den Røde Tråd og at der i den forbindelse var lagt op til at foreningerne
kunne tilbydes foreningsbesøg.
Berrit Carlsen spurgte til forbundets hjemmeside, der længe ikke var opdateret.
Jette Skov Pedersen efterlyste flere foreninger og skytter der deltog i 15m. senior turneringen.
Ønskede også at resultaterne fra turneringen blev bragt i Folketidende.
Poul Erik Hansen opyste at resultaterne fra 15m. senior tureningen tidligere har været bragt i
Folketidende.
MG efterlyste et bedre samarbejde mellem DSkyU og DDS vedr. 300m. Begrundede det med at
DSkyU ikke syntes at yde meget økonomisk.
CK kunne bekræfte at der ikke blev yden meget i år, pga. midlerne blev anvendt til at hente OLkvotepladser.

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

Mikael Green
dirigent

Carsten Klich
formand

