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Referat af ordinær generalforsamling den 19. november 2014. 
 
Formanden Carsten Klich (CK) bød velkommen til de 15 fremmødte, heraf alle 15 var 
stemmeberettigede medlemmer fra 8 foreninger. 
 
1. Valg af 2 stemmetællere og dirigent 

 
Steen Bendix Pedersen og Per Jørgensen blev valgt til stemmetællere. 
Mikael Green (MG) blev valgt til dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. 
 

2. Aflæggelse af beretning 

 
CK aflagde beretning. 
 
Jock Skov Pedersen havde ikke en bemærkning til beretningen, men ville gerne orientere 
generalforsamlingen om at de følte sig tvunget ind i LFSF dvs. DSkyU, fordi enkelte medlemmer 
havde våben de ikke ville kunne få registeret andre steder. De følte også forløbet med DSkyU’s kontor 
var forløbet noget usmidigt, og vil opfordre til at der bliver en bedre sagsbehandling fremover. 
 
CK vil viderebringe disse bemærkninger til DSkyU’s kontor. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 
3. Aflæggelse af revideret regnskab 

 
Jens Chr. Been (JC) fremlagde det reviderede regnskab. 
Regnskabet balancerede med kr. 26.434,10 og viste en egenkapital på kr. 169.276,41 og med en likvid 
beholdning på kr. 67.252,41. 
 
JC orienterende om at der var skyldigt kontingent fra Nr. Alslev og Stege. 
 
Skyldigt kontingent fra Nakskov og Søllested er afskrevet i regnskabet. 
CK supplerede med at orientere om at Søllested og Nakskov Skytteforeninger er udmeldt af 
forbundet. Nakskov pga. skyldigt kontingent, og Søllested pga. det fra DGI er oplyst, at denne er 
under afvikling. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Optagelse af nye medlemmer 

 
Vestfalster Skytteforening har ansøgt om optagelse. 
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt deres optagelse. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 

 
Forbundsstyrelsen fremlagde forslag om at uændret medlemskontingentet til LFSF, men at der 
vedtages årligt medlemskontingent til DSkyU som følgende: 
 
Kontingentet til LFSF er forsat kr. 400,00 pr. forening, og kr. 7,00 pr. medlem. 

 



Medlemskontingent til DSkyU med kr. 15,00 pr. medlem for 2015 og fra 2016 kr. 20,00 pr. medlem. 
 
CK orienterede om at DSkyU’s repræsentantskab i marts 2014 vedtog medlemskontingent for 2014 
kr. 10,00 og 15,00 for 2015 og kr. 20,00 for 2016 og fremefter. 
Generalforsamlingen vedtog allerede sidste et kontingent på kr. 10,00 pr. medlem, derfor har vi uden 
videre sende dette kontingent videre til DSkyU. 
Anderledes har det været for Dansk Flugtskytte Forbund (DFF) der ikke har villet acceptere en flertals 
beslutning, og dermed ikke har betalt, nu ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde for en uge 
siden er ekskluderet af DSkyU.  
Dette vil også ske for andre forbund der ikke ønsker at følge flertallets beslutning, en beslutning LFSF 
selv har stemt for. 
 
Forbundsstyrelsens forsalg til kontingent blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger. 
 

6. Behandling af indkomne forslag 

 
Ingen forslag til behandling. 
 

7. Valg af: 

 
Formand: Carsten Klich Modtog valg  
Riffelsektion: Hugo Andresen Ikke på valg 
 Vakant Der blev igen i år ikke fundet en kandidat. 
 Vakant Der blev igen i år ikke fundet en kandidat. 
Pistolsektion: John Errebo Ikke på valg 
  Jens Chr. Been. Ikke på valg 
 Vakant Der blev igen i år ikke fundet en kandidat 
Riffelsuppleant: Vakant Der blev igen i år ikke fundet en kandidat 
Pistolsuppleant: Vakant Der blev igen i år ikke fundet en kandidat  
Revisor: Poul Erik Hansen Ikke på valg 
 Jimmy Roed Valg 
Revisorsuppleant: Jock Skov Pedersen  
 

Mie Nordendorf og Kjeld Noergaard takkes for deres arbejde i henholdsvis styrelse og revisor. 
 

Generalforsamling gav forbundsstyrelsen mandat til at finde medlemmer til de vakante poster. 
 
Børge Pehrson, Johnny Johansson og Per Jørgensen tilkendegav at de ikke ønskede at være med i 
styrelsen, men gerne ville hjælpe til ved stævner. 
 
8. Eventuelt 

 
CK indledte med at orienter at forbundsstyrelsen i løbet af året har fået et par henvendelser og 
stævnernes tilrettelæggelse, og styrelsen, vil gerne høre foreningernes mening om disse.  
Et forslag var at sammenlægge forbundsmesterskaberne på 10 og 15m. til et stævne i feb./marts. 
- Der var ikke stemning for dette forslag. Begrundet i at 15m. skydning de seneste år har haft et 
faldende deltager antal, dette skulle gerne ændre sig efter Unionskortet ikke længere er obligatorisk. 
 
Et andet forslag var at stævner for 50m. riffel blev lagt på baner hvor der var elektronisk markering. 
- Dette var der stemning for. Begrundet med at de seneste ændringer i reglementet fordrede 
decimaltælling, hvilket er besværligt og upræcist på papskiver. 
 
Spørgsmål om kontingentopkrævningen og vedtægternes § 11 er ikke samstemmende. 
- Det er ikke muligt at udsende kontingent pga. disse er afhængig af indberettede medlemstal, og disse 
foreligger som regel ikke før omkring 1. april. 



- Forbundsstyrelsen vil til næste generalforsamling fremlægge forslag om rettelse af § 11, således 
denne svare til virkeligheden. 
 
John Errebo fortalte om aktuelle planer om at invitere til en ATK dag. 
Supplerede med at orientere om ny struktur i træneruddannelse således disser er blevet kortere og har 
fået mere relevant indhold. 
 
Per Jørgensen efterlyste en +70 klasse i pistoldisciplinerne således som der er i de øvrige nordiske 
lande. 
- Spørgsmålet bør rejses over for DSkyU’s pistolsektion. 
 
Dirigenten takkede for en god og konstruktiv debat og afsluttede generalforsamlingen. 
 
 
 
Carsten Klich 
Formand 


