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Referat fra Vordingborg Skytteforenings 

Generalforsamling. 

Kulturarkaden den 17. april 2015. 

 

1 )      Formanden Kurt Jensen bød velkommen og indstillede Janni Jensen som dirigent. 

          Janni blev enstemmigt valgt. 

2 )     Torben Lau og Torben Klitbøl blev enstemmigt valgt til stemmetællere. 

          Der var 15 stemmeberettigede til stede. 

3 )     Formanden aflagde beretning. 

 

          Beretning for året 2014: 

          2014 var så det år, hvor vi har kunnet skyde på Iselingen hele vinteren, så det har været 

          positivt, og der er også blevet mere ro på, indtil der kom besked fra skydebaneudvalget 

          om, at der var blevet skudt med grovvåben på skydebanen! Selv om vi ikke troede på, 

          at det var skytter fra Vordingborg Skytteforening, der havde gjort dette, måtte vi sende 

          en indskærpelse af reglerne ud til medlemmerne. Vi vidste jo godt hvem der ville få skyl- 

          den, men heldigvis havde vi Peter og Tony som ved hjælp af deres viden og kontakter har 

          gjort et kæmpe arbejde for at få manet denne påstand grundigt i jorden, så stor tak til jer. 

          Sommeren i Tubæk gik også ok. Der var et pænt fremmøde og hen over sommeren var salget 

          af cafeteriavarer og ammunition ok, men det er ikke det, vi skal satse på at leve af. 

          Vores store udfordring er til stadighed at få vagtplaner til at fungere. Det er stadig de samme 

          der tager slæbet – og der er mange hensyn der skal tages – vi skal jo alle passe vores arbejde. 

          Vores held er at vi har nogle aktive skytter, der gerne giver en hånd med, også selv om man 

          ikke lige har vagt den dag. 

         Vi havde i 2014 en sommerfest i Tubæk, som desværre startede i silende regn, men vejret  

         blev heldigvis bedre i løbet af dagen. Det blev en rigtig dejlig dag med god mad. (Se billederne 

         på hjemmesiden www.voskf.dk) og det var også dejligt både at skyde for sjov – og at der var 

         plads til at have familien med. Jeg tror, det er vigtigt, at der er mindst et arrangement om 

         året, hvor vi er sammen på en anden måde – så stor tak til Hejdi og Tony samt alle dem, der 

         gav en hånd med, så dagen blev så vellykket som den blev. 

        Vi havde også Julefrokost i 2014, som Hejdi stablede på benene. Ikke det store fremmøde, 

        men det var godt smørrebrød og det blev en hyggelig aften. 
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        Som Mikael vil komme ind på under gennemgangen af regnskabet, er vi nødt til at diskute- 

        re hvordan vi fremover kan få nogle flere penge i kassen. Lige nu har vi kun to knapper at  

        skrue på. Nemlig kontingentet og flere medlemmer i foreningen. 

                         

        Kontingentet har vi i 2015 sat op til 600,- kr. årligt for voksne og 350,- kr. årligt for børn og 

        unge under 18 år. I forhold til vores budget vil det betyde, at vi stadig i 2015, vil komme 

        ud med et underskud og det er stadigt billigt at gå til skydning, når vi sammenligner med 

        andre sportsgrene, men vi kan selvfølgelig nå en grænse, der kan koste medlemmer. 

 

        Når vi snakker flere medlemmer, skal vi hele tiden være opmærksomme på, at vi også 

        skal have mandskab nok til at tage sig af dem. Det er tidskrævende at oplære og vejlede 

        nye medlemmer, som måske aldrig har skudt før, til at kunne klare sig selv på betryggende 

        vis på skydebanen. 

        Generalforsamlingen er meget velkommen til at fremkomme med forslag, der gavner 

        foreningen. Vi har stadig penge på kontoen, men de varer jo ikke evigt, hvis ikke vi gør noget. 

         

        Mit arbejde gør stadig, at jeg ikke kan være en del af vagtplanen, men jeg forsøger at komme, 

        når det kan lade sig gøre, men der er rigeligt at gøre med det administrative arbejde, og det 

        er ikke blevet nemmere efter at våbenkontoret er flyttet fra Nakskov til Tåstrup. Det betyder, 

        at ventetiden for at få en våbentilladelse igennem ved politiet lige nu er oppe på 3 måneder. 

        Oven i dette kommer så sagsbehandlingen i Vingsted på ca. 1 – 2 måneder. Det er slet ikke  

        tilfredsstillende, hvis man som skytte har købt et nyt våben og så skal vente i op til ½ år med  

        at få lov til at hente dette hos sælgeren. Det er bare ikke godt nok! 

        Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og vagterne, som gør en kæmpe indsats og til alle de 

        skytter, der bakker op om vores klub og aldrig er bange for at give en hånd med, hvis det er 

        nødvendigt. Tak skal I have! 

        Udover ovenstående omtalte formanden et arrangement på Panteren den 20. juni 2015 

        kl. 12:00, hvor Vordingborg Skytteforening skal deltage i en DGI- stand.  

 

        Formanden henviste til vores nydesignede hjemmeside. 

        Formandens beretning blev sat til afstemning. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

4 )    Regnskabet blev gennemgået af kassereren Mikael Pedersen. Der blev stillet spørgsmål 

         til enkelte af posterne, som Mikael redegjorde for på tilfredsstillende vis. 

         Regnskabet blev sat til afstemning.  Regnskabet blev enstemmigt godkendt og vedtaget. 

5 )  1) Indkommet forslag. Indsendt af Hejdi Røygaard: Hejdi foreslog, at i vedtægternes § 8 

          ændres til, at varslingstiden for indkaldelse til generalforsamlingen ændres fra de nuværen- 

          de 14 dage til en måned. 

       Forslaget blev diskuteret af forsamlingen, men blev nedstemt med 8 stemmer imod 

       2 stemmer for og 5 der hverken stemte for eller imod. 
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      2) Indkommet forslag. Indsendt af Tony McIntyre: Tony foreslog en ny § 14 i vedtægterne, 

         der skulle give bestyrelsen mulighed for til enhver tid at afkræve foreningens medlemmer 

         en straffeattest. 

          Dette forslag medførte en del diskussion for og imod. Formanden og bestyrelsen henviste 

          til vedtægternes § 5, der fuldt ud er dækkende for, at bestyrelsen til enhver tid kan eksklu- 

          dere et medlem, der ikke opfører sig efter vedtægterne eller formålsparagraffen. Ligeledes 

          vil medlemmet jo altid blive tjekket af politiet ved et evt. våbenkøb.  

          Forslaget blev nedstemt med 9 stemmer imod, 4 stemmer for og 2 stemte hverken for eller  

         imod. 

6 )    Fastsættelse af kontingent i 2016. 

         Det blev besluttet, at kontingentet skal være uændret, men bestyrelsen fik mandat til, om 

         nødvendigt, at hæve kontingentet fra nytår med 100,- kr. for voksne og 50,- kr. for børn og 

         unge under 18 år. 

7 )    Valg. 

         Formand Kurt Jensen ønskede genvalg til formandsposten. 

          Hejdi Røygaard indstillede sig selv til formandsposten. Det medførte, at der blev hemmelig 

          og dermed skriftlig afstemning. Kurt Jensen blev genvalgt med 10 stemmer mod Hejdis 5 

          stemmer. 

         Bestyrelsesmedlem Jan Prai Olsen blev enstemmigt genvalgt 

         Bestyrelsessuppleant Jens Jørgensen blev enstemmigt genvalgt. 

         Bestyrelsessuppleant Leif ”Skipper” Jensen blev enstemmigt genvalgt. 

         Revisor Torben Lau blev enstemmigt genvalgt.   

8 )    Eventuelt. 

         Der blev diskuteret om Foreningen skulle være mere synlig. F.eks. i forbindelse med dags- 

         pressen. 

         Et ”åbent hus” arrangement blev ligeledes drøftet. Der var enighed om, at det er en god ide 

         og kunne lægges i forbindelse med sommerfesten, da næsten alle mand er af huse denne 

         dag. 

        Tak til Hejdi for en dejlig kage og til Kulturarkaden for kaffe. 

        Dirigenten takkede for god ro og orden og opløste derefter generalforsamlingen.   


