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Formand, Kurt Jensen bød velkommen, og startede indledningsvis med forslag 
om 1minuts stilhed for 2 afdøde medlemmer,  Flemming Halkvist og Svend Erik 
Nielsen. Alle rejste sig og de afdøde blev mindet. Ære være deres minde. 
 
Herefter foreslog formanden Jannie Jensen som dirigent, hvilket blev vedtaget. 
 
Jens Jørgensen og Jan Olsen blev valgt som stemmetællere. 
 
Pkt 3: Formandens beretning: 
 
Formanden oplyste, at hverken skydebanen på Gåsetårnsskolen (iselingen) eller 
Tubæk havde voldt problemer, men at der i hele 2015 har været problemer med 
fornyelse af våbentilladelser og godkendelse af nye våben, som har taget lang tid. 
Problemerne rækker ind i 2016, men det ser ud til at være bedre end 2015. 
Problemet ligger formentlig hos Vingsted, der ikke kan følge med. 
 
Sommeren i Tubæk forløb fint, med et pænt fremmøde af skytter, og der er ikke 
tvivl om, at der om sommeren er større fremmøde, hvor man også kan skyde 
med grovvåben, har terrænskydning m.v. De 10 baner, vi har til rådighed, har af 
og til været lige i underkanten, men vi ser tiden an. Hvis der bliver tilsvarende 
stort fremmøde, må bestyrelsen se, hvad der kan gøres for at skaffe flere baner. 
 
Salg af cafeteriavarer og ammunition er ok, men det er ikke det, vi overlever på. 
Bestyrelsen appellerer til, at medlemmerne køber deres ammunition af klubben 
for på denne måde at støtte op. 
 
Klubbens store udfordring er stadig at få vagtplaner til at gå op, og der er mange 
hensyn at tage. Klubbens held er, at der er aktive skytter, der gerne giver en hånd 
med, også selvom man ikke lige har vagt den dag. 
 
2015 blev også året, hvor bestyrelsen måtte træffe beslutning om eksklusion af 
nyindmeldte, da de skabte utryghed blandt andre medlemmer. Det har betydet, 
at bestyrelsen er blevet mere opmærksom på at se nye skytter an, inden at disse 
bliver meldt ind. Her er bestyrelsen afhængig af tilbagemeldinger om, hvordan 
man oplever de nye medlemmer på og uden for skydebanen. Vores sikkerhed 
skal være i højsædet.  
 
Kontingentet for 2016 er sat op til 650 kr. årligt for voksne og 350 kr. for børn, 
men alligevel kommer vi ud med et lille underskud. Det er dog stadig billigt at gå 
til skydning, når det sammenlignes med andre sportsgrene. Vi står med store 
faste udgifter til Tubæk og Gåsetårnsskolen.  
 
Ammunitionen vil fra næste kvartal stige, hvilket skyldes at indkøbsprisen for 
ammunitionen desværre er steget med et ordentligt hak. 



 
Vores divisionshold klarer sig rigtigt flot, og vi er stolte af deres resultater. Vi har 
også dygtige terrænskytter og skytter til DM turneringer, der leverer flotte 
resultater. De skal vi huske at være stolte af.  
 
Formanden rundede sin beretning af med at takke bestyrelsen, vagterne som gør 
en kæmpe indsats, og alle skytterne, der bakker op om vores klub, og altid giver 
en hånd med, hvis det er nødvendigt. 
 
Der var ingen kommentarer til formandens beretning, der blev godkendt. 
 
 
Pkt. 4: Regnskab v/Mikael Pedersen. 
 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 
 
Pkt. 5: Indkomne forslag: 
 
Der var ikke kommet forslag. 
 
Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent:  
 
Formanden indledte med, at klubben ved udgangen af 2016 vil gå ud med 
mindre underskud, såfremt medlemsantallet forbliver som det er nu, og forslog, 
at man kørte videre med samme ordning som sidste år, hvor kontingentet ved 
årsskiftet 2016/2017 kunne øges med 50-100 kr. pr. medlem. 
 
Efter lidt votering blev der givet bestyrelsens mandat til at fortsætte med 
ordningen, og herunder hæve kontingent med 100 kr. pr. medlem. Dog kun 
såfremt det blev nødvendigt. 
 
 
Pkt. 7: Valg : 
 
Næstformand, Hasse Nielsen. Genvalgt. 
 
Kasserer, Mikael Pedersen. Genvalgt. 
 
Bestyrelsesmedlem, Rune Nielsen ønskede, hvis muligt, afløsning. Tony McIntyre 
valgt. 
 
Bestyrelsessuppleant, Jens Jørgensen. Genvalgt. 
 
Bestyrelsessuppleant, Leif, Skipper, Jensen. Genvalgt. 
 
Revisor, Janni Jensen. Genvalgt. 
Pkt. 8: Eventuelt:  
 



Formanden oplyste, at bestyrelsen tidligere har drøftet og besluttet, at 
medlemmer der tager nye skytter med, skal underrette formanden herom, da der 
skal være personale nok til varetagelse af introduktion og sikkerheden på banen, 
ligesom de nye medlemmer skal føle sig velkomne. 
 
Det er på samme vis drøftet og besluttet af bestyrelsen,  at kun vagterne på 
dagen har adgang til våbenkammeret. Det er vagternes opgave at hente våbnene 
ud og låse døren ind til kammeret, og andre medlemmer må vente udenfor.  
Ydermere har vagterne en skærpet tilsynspligt for de våben, der er kørt ind på 
banen, som ikke må lades ude af syne. 
 
 
ref./ ple 
 
 
 
 


