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Referat af ordinær generalforsamling den 20. november 2019.
Formanden Carsten Klich (CK) bød velkommen til de 15 fremmødte, heraf alle var
stemmeberettigede medlemmer fra 7 foreninger.
1. Valg af 2 stemmetællere og dirigent
Allan Stryhn og Tønnes Koch blev valgt til stemmetællere.
Mikael Green (MG) blev valgt til dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.
2. Aflæggelse af beretning
CK aflagde beretning.
Beretningen blev taget til efterretning.
Der var bemærkninger til Musse Åben og tilslutning til at forbundet ikke længere skulle stå som
arrangør af dette. Dels pga. Musse Skyttecenter ikke har elektronik og dels at forbundet (CK) vil være
behjælpelig med at medlemsforeninger afholder åbne stævner, dette både på 10 og 50 m.
3. Aflæggelse af revideret regnskab
Jens Chr. Been (JC) fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet balancerede med kr. 50.735,16 og viste en egenkapital på kr. 174.105,04 og med en likvid
beholdning på kr. 70.932,48.
Regnskabet blev godkendt.
Der var spørgsmål til om de midler forbundet havde kunne anvendes til et eller andet formål. Der blev
bl.a. nævnt træneruddannelse el.lign.
Debat om forbundets formue skulle kunne anvendes til reelle formål til styrkelse af udviklingen af
skytter eller trænere, eller om midlerne ikke skulle brugs.
Forsamlingen var enige om at det vil være gavnligt for skytter og foreninger at der kunne ansøges til
formål der var forenelige med udvikling af skytter eller foreninger i forbundet.
Træneruddannelse blev nævnt og accepteret som et udviklende emne.
Forbundet blev bemyndiget til at sætte rammer og formål for en pulje på kr. 10.000,00 – 11.000,00 for
2020. Forbundet skal ved næste generalforsamling orientere om hvad der har været ansøgt til og ydet
støtte til.
Der var ikke fremsat forslag om denne pulje og formål, men blev af MG og forsamlingen vurderet, at
være indenfor forbundsstyrelsens råderum for anvendelse af forbundets midler.
4. Optagelse af nye medlemmer
Ingen ansøgning fra foreninger om optagelse.
5. Fastsættelse af kontingent

Forbundsstyrelsen fremlagde forslag om at uændret medlemskontingentet til LFSF,
Til årligt kr. 1.000,00 pr. forening.
Det til kontingent til DSkyU.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag til behandling.
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Generalforsamling anbefalede forbundsstyrelsen at ændre antallet af styrelsesmedlemmer til de
forhold, der har været de sidste mange år; dvs. 5 medlemmer + evt. en suppleant.
Denne ændring kræver forslag og ændring af vedtægter.
Forsamlingen anbefalede ændring for et enkelt medlem, som tilpasning af de faktiske forhold.
Dirigenten og forbundsstyrelsen accepterer forsamlingen ønske. JC blev valgt for 1 år.
8. Eventuelt
Inden punkt 7, suspenderede dirigenten generalforsamlingen, for en kort pause.
Under eventuelt orienterede CK om, at der måske var behov for en ekstraordinær generalforsamling
inden næste ordinære, pga. behov for ændringer af vedtægter for harmonisering i forhold til øvrige
forbund og DSkyU’s vedtægter.
Dirigenten takkede for en god og konstruktiv debat og afsluttede generalforsamlingen.
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