Generalforsamling 2013
Formandens beretning:
År 2012 & 2013 bød igen på en vinter uden egen skydebane. I
slutningen af 2012 skete noget, således at Vordingborg
Skytteforening ikke følte sig velkomne i Næstved skytteklub. Derfor
blev vinterskydningen 2013 flyttet til Kongsted, hvor der også kunne
skydes med grov.
Der har i vinter været meget ringe fremmøde. Der har været vagter,
men der har været dage, hvor der ikke mødte skytter op. Vejret har
været dårligt, og der har været langt at køre, hvilket nok har været
årsagen til det ringe fremmøde.
Vi fik afholdt vores 125 års jubilæum i Tubæk. Det var en hyggelig
dag, og vi fik også en god omtale i den lokale presse. Under jubilæet
fik vi også præsenteret vores nye logo og t-shirt.
Der har i 2012 været nogle gode sommerskydninger med godt
fremmøde. Vi starter igen tirsdag d. 16/4-13.
Alt det klubben har været igennem de sidste 4 år har ikke været
gavnligt for klubbens medlemstal. Det forventes, at vi nu hvor vi får
nye lokaler bedre vil kunne fastholde nye medlemmer.
Der kommer snart en mail, idet sommervagterne skal planlægges for
Tubæk. Formanden håber, at alle byder ind.
Formanden sluttede af med at takke de, der har hjulpet klubben, ikke
mindst de, der har slæbt.
Efter formandens beretning blev der orienteret om, at gulvtæppet i
fælleslokalerne har kostet kr. 25.000, dette med indregnet rabat på
50 %.
De nye baner betyder, at klubben skal betale kr. 18.000 om året,
hvilket er mange penge. Formanden varsler, at det om nogle år
måske bliver nødvendigt at forhøje kontingentet, men nu venter vi og
ser. Kommer der flere medlemmer, vil det nok ikke blive nødvendigt
med kontingentforhøjelse.

Formandens beretning blev godkendt.
Regnskabet blev gennemgået af Michael Pedersen.
Ingen bemærkninger.
Der var spørgsmål fra salen, hvor meget våbenskabene blev afskrevet
med om året. Hertil var svaret 10 %
Klubben overvejer at købe 2 nye våbenskabe. Det ene med kodelås.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag:
Der var stillet et forslag fra bestyrelsen. At vedtægternes § 3 – 4 & 12
ændres, idet hvor der hidtidigt stod DDS nu ændres til DGI, hvilket er
det rigtige navn i dag.
Forslaget blev godkendt.
6) Kontingent: Kontingentet forbliver uændret, men måske vil der
ske en forhøjelse om et par år. Klubben ser tiden an, idet der
forventes en medlemsstigning, når de nye lokaler tages i brug.
7) Valg:
Kurt genvalgt 2 år.
Bestyrelsesmedl. Skipper ønskede ikke genopstilling. Jan blev valgt.
Suppleant: Skipper valgt.
Suppleant: Jens valgt
Revisor: Torben Lau genvalgt.
8) Der var herefter rundvisning af skydebanen, der var nået langt,
men endnu ikke færdiglavet eller godkendt.

