
Referat af generalforsamlingen fredag den 7. april 2017 

 

1) Velkomst og valg af dirigent ved Kurt Jensen. 
Janni Jensen blev valg 
Janni konstaterede, at generalforsamlingen var varslet til tiden og dermed lovlig. 
 

2) Valg af stemmetæller. 
 Peter Ebjerg blev valgt. 
 

3) Formandens beretning. (Se næste side). 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
Sikkerheden omkring lånevåben på skydebanerne blev drøftet og forskellige tiltag 
til øget sikkerhed blev foreslået og vil blive behandlet af bestyrelsen. 
 

4) Regnskabet blev forelagt af Mikael Pedersen. 
Det fremgår af regnskabet, at vi har investeret ret meget i ammunition. Derved 
sparer vi ca. 3.500 kr. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 

5) Ingen forslag indkommet. 
 

6) Ingen nuværende planer om kontingentforhøjelse, men bestyrelsen fik mandat til, 
om nødvendigt, at forhøje kontingentet ved årsskiftet 2017 – 2018. 
 

7) Valg: 
Formand: Kurt Jensen blev enstemmigt genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem: Jan Prai Olsen blev enstemmigt genvalgt. 
Bestyrelsessuppleant : Klaus Ferregaard blev enstemmigt valgt. 
Bestyrelsessuppleant : Alex Hansen blev enstemmigt valgt. 
 

8)  Under eventuelt blev der spurgt til en bedre ventilation/udsugning på 
våbenkammeret, da skydeveste og læder bliver jordslåede og rådner. 
 Formanden vil undersøge mulighederne.     
 

Referent: Jan Prai Olsen 

  



Formandens beretning 2016-2017 

 
Så gik der endnu et år i Vordingborg Skytteforening, et år hvor problemerne med 
våbenregistreringen har løst sig, sådan at det kører rimeligt igennem systemet, når 
folk køber nye våben eller sælger. Nu er det vejen med Post Danmark, der er blevet 
længere – men mon ikke at der på et eller andet tidspunkt også findes en elektronisk 
løsning på det. 

Sommeren i Tubæk gik også ok. Der var et rigtigt pænt fremmøde hen over 
sommeren, og der er ikke nogen tvivl om, at mange meget hellere vil skyde udendørs, 
hvor man kan skyde med grovvåben og deltage i terrænskydninger. Vi må se tiden an, 
om de 10 baner vi har, holder uden for lang ventetid. Vi afventer og ser hvor stort 
fremmødet bliver. Salg af cafeteriavarer og ammunition er ok – men det er ikke det, 
vi kan overleve på i klubben – men derfor vil vi stadig appellere, til at man køber sin 
ammunition af klubben, og på den måde støtte op. Vi kan ikke overleve af 
kontingentet alene. Vi har ca. 25.000 kr. i faste udgifter hvert år, som skal betales 
for, at vi overhovedet kan skyde. 

Vores store udfordring er til stadighed at få vagtplanerne til at fungere. Det er 
stadig de samme, som tager slæbet – og der er mange hensyn, der skal tages højde 
for. Vi skal jo alle passe vores arbejde, og for nogen er det om aftenen, og det skal 
helst også være sådan, at man kan pleje sin egen skydning. Så vi kan godt bruge flere 
der vil tage vagter. Vores held er, at vi stadig har nogle aktive skytter, som gerne 
giver en hånd med, også selv om man ikke lige har vagt den dag, men det skal også 
være muligt at holde fri fra vagt bare en gang imellem, så at tage en vagt en gang 
imellem vil være godt for alle. 

Verden er ikke mere, som den var, og især inden for vores sport er vi udsatte. Også 
den enkelte skytte med eget våben, er blevet sårbar. Vi skal derfor opfordre alle til 
at være yderst opmærksomme på når I transporterer jeres våben til og fra 
skydning, Vær opmærksom på, hvem I fortæller om jeres skydning og våben. Vi har 
også haft dette oppe i bestyrelsen, og det har betydet, at vi skal se nye skytter lidt 
mere an – og i nogle tilfælde vil vi eventuelt kræve en SKV 3, inden man får lov at 
melde sig ind. Her er vi afhængige af, at vi alle er opmærksomme og både vagter og 
skytter fortæller, hvis man oplever noget, som bestyrelsen skal have at vide. Vores 
sikkerhed skal være i højsædet. 

Jeg har som formand i løbet af året enten været fraværende og sygemeldt eller 
100 procent på og det gør, at vi I bestyrelsen er begyndt at kigge efter en afløser, 
ikke at jeg forlader klubben, men det har ikke været optimalt. Vi håber, at vi har et 



bud, til næste gang jeg er på valg, men det er jo i sidste ende medlemmernes 
afgørelse, hvem der er formand. 

Som Michael vil komme ind på under regnskabet, er vi stadig afhængige af, at vi får 
flere medlemmer, og at vi får fastholdt dem, vi har. Men vi skal også være glade for 
den faste stab, for det er det, der får tingene til at hænge sammen. 

Hvad angår flere medlemmer, skal vi hele tiden være opmærksom på, at vi har 
mandskab nok til at tage os af dem. Derfor skal nye skytter, der gerne vil prøve at 
skyde, stadig gå via mig. Der skal bruges en del tid på oplæring og vejledning inden 
én, som aldrig har skudt før, er kommet så vidt, at de kan klare sig selv. Så der er 
grænser for, hvor mange vi kan magte. Og når vi også skal tænke på sikkerheden, så 
duer det ikke, hvis folk bare møder op. 

Vi er en klub med rigtig dygtige og aktive skytter, og det skal vi være stolte af. 
Vores skytter får rigtig gode resultater, både på terrænskydninger og ved DM. Det 
er med til at styrke vores klub. 

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen og vagterne især, som gør en kæmpe indsats, og 
alle de skytter, der bakker op om vores klub, og altid giver en hånd med, hvis det er 
nødvendigt.  

Tak skal I have. 

Kurt Jensen 
Formand For Vordingborg Skytteforening 
7. april 2017 

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 
 
 


