
Generalforsamling Struer Skyttekreds 28/2-2022 

 

1. valg af dirigent  

- Jesper Kristensen valgt 

 

2. Valg af referent 

- Kim Frandsen valgt 

 

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

- Der har generelt været lav aktivitet i klubben gennem det sidste års tid, grundet coronaen. 

Byggeprojektet omkring nyt klubhus, er også gået i stå, da vores kontaktperson ved kommunen 

er stoppet og flyttet fra byen. Der har ikke være nogle nye til at tage over.   

Jens Ejnar Balleby har været meget flittig til at udføre vedligeholds opgaver i klubben, dette er 

vi meget glade for. Særligt fordi det har været meget svært at trække folk til arbejdsdage i 

klubben.  

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

- Regnskabet godkendt. 

 

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

kontingent 

- Kontingentet uændret. Budgettet er også uændret. Der skal kigges på taget, som trænger til 

noget vedligehold. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der var indkommet tre forslag til bestyrelsen.  

 

Forslag nummer 1 (med 4 underpunkter)  

 

- Blev flyttet til forslag 2 punkt 1, da dette var forslag til aktiviteter og ikke beslutningsforslag. 

 

Forslag nummer 2 

 

A. Aktivitetsudvalg til at finde ud af hvad der skal ske og hvad der er nødvendigt til grøn dag. 

- Jens Ejnar Balleby er valgt til aktivitetsudvalg til grøn dag. Opgaven er at planlægge grøn dag og 

samle forslag til ting som kan laves på en grøn dag. Jens vil føre en liste over indkomne forslag. 

- Der laves et aktivitetsudvalg som skal fremme skydning i klubben (tidligere forslag nummer 1) 



A. Man lavet noget holdstart for pistolskydning (og måske riffel) der annonceres på 

hjemmeside og Facebook. Det kunne være hvert kvartal, for at tiltrække nye medlemmer. 

Det kunne være januar, april, august og oktober. 

B. Man opretter nogle uddannelsesdage for nye skytter, så de herefter selvstændigt kan gå ud 

og skyde efter gennemført kursus. Dette kunne være en aften hvor der ikke allerede 

skydes. 

C. Man gennemfører nogle klubmesterskaber indenfor forskellige våbenklasser 

D. Man udbyder klubdeltagelse i terrænskydning hen over sommerperioden andre steder end 

i Ulfborg. 

B. Formand og kasserer vælges til deres poster 

- Vedtaget  

C. Indkaldelse til generalforsamling ændres fra 4 uger før, til 5 uger før. 

- Vedtaget. Begrundelse var, at der indkaldes til generalforsamling 4 uger før og man skal 

indlevere forslag 4 uger før. Dette betyder, at man skal indlevere forslag til generalforsamlingen 

på samme tid, som opslaget kommer i klubben. Dette giver ikke medlemmer chancen for at 

indlevere forslag. 

D. Forslag til bestyrelsen ændres fra 4 uger før til 3 uger før 

- Vedtaget. Når fristen for forslag ændres til 3 uger før, så har medlemmer 14 dage til at komme 

med forslag til bestyrelsen. 

E. Forslag, regnskab og budget ophænges i klubben 2 uger før generalforsamling.  

- Vedtaget. Ophæng i klubben 2 uger før generalforsamlingen. Dette giver klubben en uge til at 

behandle indkommende forslag, inden de skal ophænges i klubben. 

 

Forslag nummer 3 

Renovering/udskiftning af megalink 

- Vores megalink er efterhånden 15år gammelt og ved at være slidt. Poul Erik Hansen er sat i 

spidsen for at indhente tilbud på nyt anlæg. Det skal undersøges hvilke tilskud vi kan få til 

finansiering af evt. nyt anlæg. Det gamle anlæg skal ikke udskiftes. Det gamle anlæg skal 

forblive på Vralden. Det fungerer stadig, men med et nye anlæg, sikre vi af vi stadig har 

megalink, når det gamle anlæg en gang ikke kan længere. 

 

7.   

1.  Valg til bestyrelsen i henhold til §8 

A. Formanden er på valg, Kristian Fischer modtager genvalg 

- Kristian genvalgt som formand. 

B.  Kasserer på valg. Camilla Nørskov Bentzen ønsker ikke genvalg. 

- Kennet Mikkelsen valg som kasserer 

C.   Jackie Bursell ønsker ikke genvalg 

- Jens Ejnar Balleby valgt til bestyrelsen  

D.  Simon Wodstrup modtager genvalg 



- Simon genvalgt. 

E.  Camilla Nørskov Bentzen ønsker at stille op til bestyrelsen  

- Camilla valgt 

2.  Valg af to suppleanter 

A.  Jackie Bursell ønsker at stille op som suppleant  

- Jackie valgt 

B.  Klaus Hald ønsker at stille op som suppleant  

- Klaus valgt 

 

3.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

Alle tre modtager genvalg 

- Revisor Bendy Poulsen 

- Revisor Dennis Pedersen 

- Revisorsuppleant Per Nørskov Bentzen 

 

8.  Eventuelt  

 

Under eventuelt blev der talt om, hvad vi kan gøre for, at få gang i byggeprojektet igen. Kristian Fisher vil 

prøve at tage fat i kommunen igen, så vi kan komme videre i projektet.  


