Referat
Ordinær generalforsamling
den 31. januar 2018, kl. 19:30
Dagsorden
1. Valg af dirigent : Bestyrelsen foreslår : Erik Madsen - Erik blev valgt
2. Formandens beretning – Formanden, Jørn Termansen, bød velkommen og
fortalte om årets gang i Karup Skytteforening.
- Medlemstallet har været stigende
- Elektroniken har fungeret tilfredsstillende
- Der arbejdes på at 2 lokaler slås sammen
- Lille tilbagegang i egne stævner
- Resultater for skytterne i eksterne stævner er pæne
- Skole DM i skydning har givet nye medlemmer og Karup Skole deltog ved
Landsdelsfinalen i Kjellerup
- Store legedag får mange til at prøve skydning
- Landslotteri: revurdere forløb omkring salg
- Byfest, PR - telt: Man kan se billeder fra arrangementet på FB
- Bestyrelsesmøder : Referater ses på opslagstavlen og på
www.karupskytteforening.dk
- eksterne møder: formand og næstformand deltager ved møder i Landsdelen
og
DGI, samt brugermøder og repr.skabsmøderi Jethallen
- Skolereformen har ikke givet noget samarbejde med Karup Skole omkring
skydesporten
- kursus: trænere og hjælpere har deltaget i ” Træning af børneskytter”
- Bemanding, - er der nogen der har tid og lyst så sig endelig til !
”Bandepakken” Jørn orienterede om konsekvenserne – bl.a. alle medlemmer
fra 15 år skal forevise ID ind til en SKV6 er udfyldt og godkendt af politiet.
I 2019 bliver der indført en obligatorisk skydelederuddannelse
- stævneprogram: DGI har indført et nyt WEB-baseret stævneprogram
- 2018 : bemanding: Ret gerne henvendelse til formand eller bestyrelse hvis du
har bare en lille smule interesse i at hjælpe enten ved kasse eller på banen.
Lidt har osse ret !
- Aktiviteter: God træning at tage ud til stævner
- Air Soft , interessen var ikke så stor som forventet, men måske senere...
- Træningstilbud: oprykning fra barn til junior : vi vender tilbage med tilbud
om ekstra træning
Afslutning: Formanden sluttede beretningen med at takke alle – medlemmer
fordi de valgte Karup Skytteforening, bestyrelse og udvalg for arbejdet der er
udført, hjælpere ved kassen og på banen...
3. Kasseren fremlægger regnskab
Leif Laursen gennemgik regnskabet, der havde været nogle begyndervanskeligheder
med at køre regnskabsprogrammet, men Leif er ved at have styr på det hele nu.

Skytteforeningens økonomi ser sund ud. - nogle enkelte ubetydelige småfejl blev
rettet.
4. Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag
5. Valg af formand ( ulige år) Jørn Termansen ikke på valg
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( ulige år)
Helga Glud – ikke på valg
Lotte Mortensen – ikke på valg
Leif Laursen – ikke på valg
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer ( lige år)
Børge Sand – blev genvalgt
Brian Rauh – blev genvalgt
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
Jan Mortensen – blev genvalgt
Tommy Feltsen – blev genvalgt
9. Valg af revisor
Jens Erik Dalsgaard – blev genvalgt
10.Valg af revisorsuppleant
Vakant
11.Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent
12.Eventuelt
intet
Ordstyren siger tak for god ro og orden og afslutter generalforsamlingen

