
 Ordinær generalforsamling i Struer Skyttekreds  

Mandag den 26. februar 2019 kl. 19:00 i klubbens lokaler på Vrald Odde  

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det nye foreningsår, herunder fastsættelse af 

kontingent. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelse i henhold til § 8. 1. 

Poul Erik Hansen, Thomas Jensen og Tommy Trans er på valg (alle modtager genvalg)  

2. Valg af 2 suppleanter. 

3. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

8. Eventuelt 

 

Add. 1 Kim Frandsen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

Add. 2 John Andresen blev valgt. 

 

Add. 3 Formanden fremlagde beretning, og kom ind på at ny lovgivning, krav til 

skydelederuddannelse, SKV6-krav og miljøgodkendelser har fyldt en del i årets løb.  

Der er kommet nye procedurer til SKV2-behandling som blev gennemgået.  

Der er brugt et større beløb til indkøb af luftvåben, så vi nu kan lave holdtræning.  

Der var 12 afsted til Mosbach og formanden opfordrede til at bakke op om deres genvisit i foråret.  

 

Der er en lille stigning i børneriffelskytter.  

Riffelskytterne har deltaget i landsmesterskaber, Union- og DGI-stævner med godt resultat. 

Sæsonen sluttede som altid med pizza til skytter med familie. 

 

Der er stor aktivitet på pistol torsdage og søndage.  

Der er nu uddannet 8 skydeinstruktører.  

Efter 010719 skal der altid være en uddannet skydeleder på banerne. 

Der har været afholdt kursus i tjenestepistol i foråret  med stor tilslutning.  

Kim & Kristian har afholdt IPSC- kursus med så mange deltagere, at det overvejes at gentage det 

i ’19. 

Der er for få, der deltager i terrænskydning, det skulle gerne stige. 

Kim & Kristian har deltaget i en del internationale IPSC-skydninger med gode resultater. 

 

Beretning  blev godkendt.  

 

Add. 4 Kassereren fremlagde regnskab.  

Kassesedlerne udfyldes ikke korrekt, hvilket vanskeliggør kassererens arbejde. 

De 40.000 kr. til de 8 nye luftgeværer og-pistoler fremgår ikke af regnskabet, da betalingen først 

sker i dette regnskabsår. 

Christian Dalgaard ønskede garantier for, at kassereren kunne garantere, at uvedkommende ikke 

kan tilgå vore bankkonti.  Kassereren lovede at se på det. 

Selvom alle indmeldinger tjekkes i hånden, kan vi ikke garantere alles medlemskab. 

 

Add. 5 

Vi har et rimelig konstant medlemstal på 160.   



Kassereren gennemgik budgettet. John Andresen spurgte hvordan arrangementudgifterne, der 

indeholder vores tur til Mosbach og deres genvisit kan sættes lavere i år. Udgifter til turen til 

Mosbach blev beskrevet som brændstof og indkøb af T-shirts, mens vi i år skal være vært for 17 

Mosbachskytter, der med formandens ord: ”ikke skal betale for noget, da de behandler os så godt, 

når vi besøger dem”   Kassereren mente budgettet kunne rumme det. 

 

Kontingent er uforandret i alle klasser 

 

Budget  blev godkendt.  

 

Add. 6 Der er ikke indkommet forslag. 

 

Add. 7 Poul Erik Hansen, Thomas Jensen blev en ad gangen genvalgt med akklamation, da vi nåede 

til Tommy Trans, spurgte dirigenten, om der var modkandidater, hvorefter Jens Ole Mortensen og 

Kristian Fischer meldte sig.  

Generalforsamlingen måtte derefter i gang med skriftlig afstemning mellem de nu 5 kandidater. 

 

Resultat: 

Poul Erik Hansen 23 

Thomas Jensen 22 

Kristian Fischer 14 

Tommy Trans  9 

Jens Ole Mortensen 4 

 

Steen Sandbæk og Simon Wodstrup blev genvalgt til suppleanter uden modkandidater. 

 

Christian Dalgaard og Bendy Poulsen blev genvalgt til revisorer uden modkandidater.  

 

Flemming blev genvalgt til revisorsuppleant 

 

Add. 8 

Kassereren fortalte om byggeplanerne, der nu er lidt i hårdknude pga. miljøkrav. Retten til at skyde 

om vinteren er fare, hvis vi ikke passer på. Vi får strenge krav til støjsluser. Vores 100/200 m. baner 

er osse et problem, da de ligger ”kystnært”. Der kommer 2 DGI-konsulenter og hjælper os. Der var 

forslag fra salen om at henvende sig til Jægerforbundet. Det forslag tog formanden til efterretning. 

Kassereren opfordrede til at registrere flere KAP-skydninger, da vi får tilskud for dem. 

 

Referent John Andresen  


