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Referat af ordinær generalforsamling den 11. december 2013.
Formanden Carsten Klich (CK) bød velkommen til de 10 fremmødte, heraf alle 10 var
stemmeberettigede medlemmer fra 4 foreninger.
1. Valg af 2 stemmetællere og dirigent
Lisbeth Pil og Kjeld Noergaard blev valgt til stemmetællere.
Mikael Green (MG) blev valgt til dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.
2. Aflæggelse af beretning
CK aflagde beretning.
Forsamlingen anmodede forbundsstyrelsen om at genindføre indskud for forbundsskydningerne. Det
gratis indskud har vist sig ikke at give flere skytter til forbundsmesterskaberne.
Denne anmodning tages til efterretning, og indskud genindføres.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab
Jens Chr. Been (JC) fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet balancerede med kr. 19.544,32 og viste en egenkapital på kr. 189.038,66 og med en likvid
beholdning på kr. 78.422,66.
JC orienterende om at der var skyldigt kontingent fra Nakskov, Søllested og Stege.
Det forsøges at inddrive skyldigt kontingent fra Nakskov og Stege.
CK supplerede med at orientere om at Søllested pt. er i vanskeligheder, og det er usikkert om
foreningen vil fortsætte. Derfor der pt. ikke forsøges at få inddrevet skyldigt kontingent fra Søllested.
Regnskabet blev godkendt.
4. Optagelse af nye medlemmer
Ingen ansøgninger.
5. Fastsættelse af kontingent
Forbundsstyrelsen fremlagde forslag om at uændret medlemskontingentet samt diskussion om støtte til
sektionerne under DSkyU (riffel- og pistolsektion)
Kontingentet er forsat kr. 400,00 pr. forening, og kr. 7,00 pr. medlem.
Støtte til DSkyU med kr. 10,00 pr. medlem som forbundsstyrelsen selv sætter retningslinjer for
anvendelse af.

CK orienterede om at der på Formandsmøde (Formænd for de enkelte forbund) d. 10/12-13 var blevet
enige (med undtagelse af flugtforbundet) om at støtte Unionens arbejde med kr. 10,00 pr. medlem.
Det er dog yderst bekymrende at flugtsektionen ikke vil støtte unionens grundtanke, men stort set
nedlægge alle elite rettede aktiviteter på bekostning af at have flest mulige medlemmer, hvilket for
flugt vil sige at langt størsteparten er inaktive medlemmer hvad angår ISSF discipliner.
Flere i forsamlingen tilkendegav at det er en selvfølge at medlemsforeningerne støtter op om de
idealer DSkyU bygger på, det er vel derfor foreningerne er medlem af et unionsforbund.
Forbundsstyrelsens forsalg til kontingent blev enstemmigt vedtaget.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag til behandling.
7. Valg af:
Formand:
Riffelsektion:

Pistolsektion:

Riffelsuppleant:
Pistolsuppleant:
Revisor:
Revisorsuppleant:

Carsten Klich
Jeanette Green
Hugo Andresen
Vakant
John Errebo
Mie Nordendorf
Per Lohse
Vakant
Vakant
Poul Erik Hansen
Kjeld Noergaard
Jette Skov Pedersen

Ikke på valg
Ønskede at udtræde udenfor tur. (Ingen nyvalg til
posten)
Genvalg
Der blev igen i år ikke fundet en kandidat.
Genvalg
Ikke på valg
Ønskede ikke genvalg. Ny valg Jens Chr. Been.
Der blev igen i år ikke fundet en kandidat
Der blev igen i år ikke fundet en kandidat
Genvalg
Ikke på valg
Jimmy Roed.

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

8. Eventuelt
-

Unionskortet blev igen diskuteret. Flere var undrende over at prisen er sat ned til kr. 100,00.
Flere mente at kortet skulle have en chance for at få rodfæste og blev en naturlig del at
aktiviteterne i DSkyU. Det er svært at se unionsstyrelsens linje i Unionskortet, når der allerede
efter et år er så væsentlige ændringer som prisen.
Forsamlingen mente at kortet skulle fortsætte også selvom der på kommende
repræsentantskabsmøder blev vedtaget medlemsbetaling til Unionen.

-

Poul Erik Hansen og Hans Pil påpegede begge at resultatformidlingen vedr.
veteranturneringerne var for dårlig eller helt fraværende.
Der er endnu ikke resultater for riffelsektionens hjemmeside for sommerens 50m. turnering.
Den dårlige resultatformidling er ikke befordrende for, at flere foreninger tilmelder hold til
turneringen. Poul Erik Hansen kunne fortælle at flere af deres holddeltagere ville overveje om
de vil deltage i kommende turneringer.
CK påtog sig opgaven at videregive kritikken til riffelsektionen.

-

CK orienterede kort om planer om at John Errebo og Hugo Andreasen er i gang med at lægge
sidste hånd på planer om fællestræning. Ideen er at fællestræningen kommer rundt til de

foreninger der har skytter med. Hvornår det starter er pt. ikke helt klarlagt, men CK forventede
at det kunne starte til kommende udendørssæson.

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