
Formandens aktivitet/arbejde i  
april – maj – juni  
 
 
Overskrifter:  
Skydetider Vestereng 
Fra sidste bestyrelsesmøde  
Husk generalforsamling lørdag den 27. april kl. 10 
Masters på 50 meter og Lapua cup på 25 meter 
Spisning i Skytternes Hus og på Vestereng 
Våbenpåtegninger resten af året 
Bestyrelsesmøder 

 
 
Der kan skydes på følgende tidspunkter på Vesterng. 

 

Pistol 
Vestereng fra 30. april 2019 
Mandag Børn/unge  17:00-18:30 (kal .22) 
Tirsdag Veteraner   14:00-17:00 
Tirsdag Kassevagt   18:00-21:00 
Onsdag Veteraner    14:00-17:00 
Onsdag Kassevagt     18:00-21:00 

Skytternes Hus 
Mandag    Børn/unge      17:00-18:30 (Luftpistol) 
 

Riffel 

Vestereng fra 30. april 2019 
Mandag senior  (Claus) 18.45-20.45 
Tirsdag egen træning  14:00-17:00 
Onsdag Veteraner    12:00-15:00 
Handicap   14.30-16.30 
Børn   17.45-19.15 
Torsdag senior med træner     18:00-21:00 

 
 
Fra det sidste bestyrelsesmøder 
 
Hvis du ønsker at få referat og regnskab tilsendt pr. mail, så skal du sende mig en mail på finn@fiber.dk 
og jeg sætter dig på listen. 
 

Økonomi 
Orientering fra Jette/Martin med balance og kontospecifikationer pr. dags dato 
Salg af våben skal omkonteres til en ny konto, så det ikke ligger ’skjult’ under diverse 
(indtægter). 
Riffelsektionens konto 3013 havde fejlagtigt fået konteret indtægter fra leje af baner, de 
skal flyttes til den klubbens konto 1020. 
Konti til ammunitionskøb blev gennemgået, og dokumentet med kontonumre (til brug ved 
salg af ammunition) blev gennemgået og opdateret så der fremadrettet kan konteres 
korrekt. 
Budget for 2019 til justering hvis det er nødvendigt. 
 
Regnskab 2018 endeligt 
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Regnskabet er blevet revideret, og uden anmærkninger i år. 
Finn sender regnskab, indkaldelse til generalforsamling samt tekst til udsendelse til Jesper, 
som så vil udsende til klubbens medlemmer. 
 
Kontingent indbetaling 2019 
Alle der ikke havde betalt kontingent inden den 3. april, er pr. den 3. april blevet meldt ud af 
klubben. 
Pr 4. april er der registreret 330 medlemmer i klubben. 
 
Skabe og lejebetaling status 2019 
Der mangler stadig betaling af 3 brikker. Brikkerne spærres indtil de er blevet betalt. 
Der mangler endeligt at blive gennemgået lister 
 
Revision 2019 
Revisorne ønsker i 2019 oplysning om hvor mange våben klubben har, den oversigte kan 
de sagtens få. 
 
Generalforsamling 2019 
Udsendelse af dagsorden 
Finn sender til Jesper, som sender ud til medlemmerne. 
Michael Hauge stiller op som dirigent. 
 
Valg 
Finn har modtaget lister med navne fra Peter og Kim. Det opfordres til at få udfyldt vakante 
poster. 
I forhold til sekretær har Finn snakket med en Mark Kessler som vil overveje at stille op til 
posten. 
 
Lovforslag 
Der er blevet fremsat nogle ændringsforslag til klubbens vedtægter, som vil begrænse 
bestyrelsens handlerum.  
Der var ikke enighed i bestyrelsen mht. de fremsendte vedtægtsændringer.   
Og der er nuværende bestyrelsesmedlemmer, som vil genoverveje deres virke, hvis de 
forslåede vedtægtsændringer bliver vedtaget.  
Den primære kritik vedrøre om klubbens vedtægter skal indeholde detailstyring af driften. 
 
 

Husk genaralforsamlings lørdag den 27. april 
 
Du skal tilmelde dig til Kim på kbphotodesign@pc.dk eller sms på 28339474. Der vil være 
et par stykker brød efter generalforsamlingen 
 
Der er kommet følgende lovforslagsændringer som skal vedtages med 2/3 dels flertal: 
 
Tilføjelse til §6.6 
“Større indkøb og investering i driftsinventar godkendes af flertal i bestyrelsen enten på et 
ordinært møde eller via elektronisk rundspørge (fx mail, sms eller lignende) og føres til 
referat. Investeringer større end 100.000 kr. skal godkendes på generalforsamling.” 
Ny §6.12: Midler indtjent af sektioner 
Midler som er indtjent af de enkelte sektioner, må frit administreres af den enkelte sektion 
indenfor budgetåret. Hvis såfremt der er overskud ved afslutning af budgetår, overføres 
beløb til hovedklubben. 
Ny §6.13: Beslutningskompetence 
”Bestyrelsesmedlemmer har ikke stemmeret på bestyrelsesmøder ved forslag eller 
tilbudsgivning, hvis vedkommende er personlig økonomisk involveret dvs. er inhabil.” 
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 Ændring af §8.6: 
Eksisterende tekst: ”Kassereren fremlægger det nye års budget til drøftelse” 
Foreslået ændret til: ”Kassereren fremlægger det nye års budget og investeringsplan til 
godkendelse på generalforsamling” 
 

 

Som det kan læses så er der flere i bestyrelsen, der ikke vil fortsætte vis ovenstående bliver 
vedtaget. 

Det gælder også for mit vedkommende. 

Jeg står meget uforstående overfor disse ændringsforslag, da jeg er af den mening, at indholdet i 
ovenstående forslag allerede praktiseres i bestyrelsen. 

Efter min mening, så skal der i vores love kun være paragraffer der dækker klubbens drift. 

Sådan groft set skal DSB/ASF love indeholde nedenstående 

 Navn 

 Beliggenhed 

 Formål 

 Betingelser for medlemskab – hvem, hvordan, kontingent, 

 Eksklusion 

 Generalforsamling – afholdelse, dagsorden osv 

 Bestyrelsen – valg, kompetence arbejde 

 Hvem tegner foreningen udadtil 

 Formueforvaltning, regnskab og budget – fremlæggelse, revision, osv 

 Ændring af foreningen 

 
Forenings love kan findes her: 

https://www.dsbasf.dk/wp-content/uploads/2016/11/dsbasf_vedt_2016.pdfRegler for opløsning – hvordan, 
fordeling af formuen efter opløsning, osv 

 

Så jeg anbefaler, at du kommer og stemmer imod forslaget, hvis du tilfreds med måden klubben pt. 
bliver ledet på. 

 

2 store stævner i klub regi Lapua Cup på 25 meter og Masters på 50 meter. 
Vi mangler hjælpere til de 2 stævner. 

Lapua Cup på pistol er den 7.-9. juni og her skal Peter bruge ca. 8 hjælpere fra fredag middag til 
søndag middag. 

Masters på riffel afvikles både på 10 og 50 meter, så her skal Claus gerne bruge ca. 5-7 personer 
ud over ham selv. 

Begge stævner skal ligeledes have åbnet i køkkenet på Vestereng 

 

Spisning på Vestereng 
Der spises stadig hver onsdag kl. 18 og sidste gang i Skytternes Hus er onsdag den 24. april. 

Herefter vil det være på Vestereng. 

Bestilling på 26 40 40 10 inden 8 onsdag morgen. 

 

Våbenpåtegninger i april – maj - juni  
De der har våben, skal være opmærksomme på, at en fornyelse skal være færdigbehandlet senest 
3 mdr. før udløb og det tager normalt ca. 2 mdr. at få en Skv2 igennem systemet, så se at få lavet 
SKV2’eren ca. 6 mdr. før udløb. 
 
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage 
Onsdag den 24. april  Skytternes Hus 
Onsdag den 1. maj  Vestereng 
Onsdag den 8. maj  Vestereng 
Onsdag den 15. maj  ferie 
Onsdag den 22. maj  Vestereng 
Onsdag den 29. maj  Vestereng 



Onsdag den 5. juni  Vestereng 
Onsdag den 12. juni  Vestereng 
Onsdag den 19. juni  Vestereng 
Onsdag den 26.juni  Vestereng 
 
Husk at medbringe længden på pibe og pistol ved køb eller fornyelse af en sådan. 
Det koster samtidigt 250 kr. i kontanter at få lavet en ny SKV2 eller en fornyelse. Beløbet skal 
betales samtidigt med udfyldelsen. 
 
Bestyrelsesmøder  
Ikke bestemt endnu 
 

 

17.4.2019/Finn Danielsen 


