
 

 

Referat af generalforsamlingen 4. marts 2019 i Frederikshavn Skyttekreds 
 
1. Valg af dirigent. Bent Poulsen 
 Referent:   Lotte Bredahl 
 Stemmetællere:  Anton Christensen og Vera Madsen 
 
2. Beretning for 2018. 
 
Året 2018 har været et helt særligt år. Der har været tre forskellige formænd på posten! 
Sidste år blev det af den afgående formand lovet, at der skulle ske ændringer i det daglige arbejde i 
bestyrelsen, således at det ikke skulle ske igen, og det er vist lykkedes. 
 
Bestyrelsen er blevet udvidet til 5 medlemmer, og de forskellige medlemmer har fået veldefinerede 
arbejdsopgaver. Det har gjort det hele mere overskueligt. 
Endvidere har de forskellige udvalg arbejdet selvstændigt og med gode resultater. 
 
Medlemssituationen 
Vi har i løbet af vinteren fået rigtig mange nye medlemmer, både på riffel og pistol. Det har også 
betydet, at vi nu mangler trænere og instruktører, især til de nye pistolskytter. Men Pistoludvalget 
arbejder på sagen, og der er nu håb om bedring af situationen. 
 
Nyt EDB-system 
Vi har fået et nyt netbaseret system til at håndtere medlemskartoteket, kassen og udlån af 
foreningsvåben til medlemmerne. Det har givet bedre overblik over indbetalingerne og systemet 
overholder den nye våbenlov, der kræver logning af våben til alle prøvemedlemmer. 
Her skal lyde en stor tak til Anton, som er ansvarlig for oprettelse og drift af systemet. 
 
Den ny våbenlov. 
Som et resultat af bandepakken, har vi fået en ny våbenlov, og dermed et sæt nye sikkerhedsregler. 
Det er i øjeblikke version 3, som fremkom i starten af januar. 
Det betyder en stramning og en præcisering af de gamle regler. Men det er især for de såkaldte 
prøvemedlemmer, at der er sket stramninger. Det er for at forhindre at kriminelle elementer skal 
kunne komme ind i foreningerne og have afgang til de farlige våben. 
For de almindelige medlemmer er der kun den ekstra ting, at de skal stille depositum ved lån af 
foreningsvåben. Medlemmer med egne våben vil ikke opdage nogen ændring. 
Men det betyder dog også, at fra 1. juli skal alle skydeledere have bestået en Skydelederprøve. Her 
er vi allerede godt med, idet mere end 10 har bestået den. 
 
 
Persondatalov 
Vi har også brugt en del tid på at få foreningen til at leve op til den nye persondatalov. 
Overtrædelsen af den kan koste dyrt, så vi håber, at det nu er på plads. Vi har på vores hjemmeside 
en beskrivelse af, hvorledes vi forvalter de forskellige data, og hvem der ansvarlige for dem. 
 
Alarmer 
Vores alarmsystem er fra 1998, altså mere end 20 år. Det er besværligt at administrere med at 
indsætte og slette brugere.  På Grønlandsvej er det ikke mere muligt. Vores printer til at udskrive 
loglister er gået i stykker og kan ikke repareres. Det har kostet foreningen rigtig mange penge, så 
det er på tide at få et nyt system. 
Politiet fra Holstebro har været og se på banerne sammen med en fra G4S. Der er sat krav til et nyt 
system, og G4S har givet tilbud. 
Det er koblet til alarmcentral via en GSM-forbindelse, så det vil frigive vores telefonlinger til evt. 
ny bredbåndsforbindelse, så vi kan undgå den dataforbindelse til kassesystemet, som vi jo har i dag. 



 

 

Alarmerne optager hele telefonforbindelsen, således at der ikke er plads til en ekstra datalinje. 
 
 
Renovering af Grønlandsvej 
Vi har efter sidste Generalforsamling arbejdet målrettet efter at få renoveret Grønlandsvej. 
Der er lavet skitsetegninger, der er indhentet tilbud på markeringsanlæg og ventilation, så noget er 
der sket. 
Men det er en lang og sej kamp at få det gennemført. Og der er stadig  lang vej til at få lavet de 
endelige tegninger, et budget, og lavet ansøgninger om byggetilladelse, for ikke at tale om en 
finansieringsplan. 
Men vi er godt i gang. 
 
 
Aktiviteterne 
 
 
Riffeludvalget 200meter Nygård  
Sidste år deltog vores skytter i NJM  på 200 m som senior holdet blev nr 1 og åben klassen nr 3. 
Støjsluserne på nygård er blevet forlænget for at formindske støjen til vores naboer.    
Peter Møller 
 
Riffeludvalget  Kortdistance   
Vi har i  det seneste år haft en fin fremgang på riffelsiden både mht. medlemstal og resultater. Vi har 
pt. to åbenklassehold og et seniorhold i turneringen, og der kommer jævnligt nye medlemmer der 
har lyst til at prøve sporten. Ikke nok med at der kommer flere medlemmer, men vi får også positiv 
respons på miljøet i klubben. Her er rart at komme både for skytter og forældre, og vi får positive 
tilbagemeldinger på vores ungdomsarbejde, hvor forældre og skytter føler sig godt modtaget. Det 
har betydet at vi oplever øget tilgang hver måned, og har jævnligt henvendelser fra børn og forældre 
der ønsker at melde sig ind i klubben. Det har givet et markant øget aktivitetsniveau på 
ungdomssiden, og dermed et højere kommunalt tilskud. Børn og juniorer viser god interesse for at 
deltage i stævner og turneringer og vi forsøger efter bedste evne at  
Fremadrettet ønsker vi at vi får mulighed for at investere i luftrifler, så de unge også får mulighed 
for at afprøve den disciplin.  
Ser vi på resultater det sidste år kan vi først og fremmest se på de nyligt afviklede nordjyske 
mesterskaber, hvor Ole Madsen tog guld på luftriffel, mens Anton trak guldet hjem på 22. Et stort 
tillykke med dem. Også på ungdomssiden kan vi begynde at se fine resultater idet Magnus Neist 
kvalificerede sig til finalen, men desværre ikke kunne deltage. Desuden har vores børneskytter haft 
fin personlig fremgang og både Laura og Josefine har fået medaljer med hjem fra NM. Vi glæder os 
til at komme til DM og se hvordan de klarer den opgave. 
 
Alt i alt har vi en god forening med godt humør og gode sportslige resultater 
Knud Jensen / Lotte Bredal 
 
Pistoludvalget.  
Der en god fremgang på nye pistolskytter, ca 10 m/k. 
Vi skal have flere vagter og banekommandører, så dem der er ikke bliver misbrugt. 
Der er stadig brug for flere skydeledere. Foreningen har ca. 10, og de kan ko virke såvel ved riffel, 
som pistolskydning. 
Men vi mangler udanelse af nye instruktører på pistol. De nye skytter skal kunne få hjælp til 
udvikling og træning. 
Der har ikke været den store deltagelse i turneringer, og der er heller ikke ret mange, som deltager i 
stævner og mesterskaber. Der håber jeg, at der bliver flere i fremtiden. 



 

 

Lars Rasmussen 
 
 
 
DSU. Ole H Madsen 
Her er det er ikke ret meget, at vi har deltaget i. Kun på riffel har der været skytter med til stævner 
og i turneringer. 
Det er kun Oldboys, som har deltaget i turneringer på 10, 15  og 50m, samt et Åbenklassehold på 
15m. Det sidste blev dog ikke skudt færdigt på grund af forskellige uoverensstemmelser. 
 
Resultaterne har været OK. Seniorholdet var til JM på 10m. Her fik vi en sølvmedalje til Bent 
Poulsen, og holdet ville have vundet guld, hvis ikke forbundet havde valgt at aflyse 
holdskydningerne. 
 
 
Afslutning:  
Her til sidst vil jeg gerne fremhæve vores børn og junior for deres gode resultater de har vist i det 
forgangne år. 
 
Til Sidst: Mange tak til bestyrelsen og udvalgene for det store arbejde de udfører og en særlig tak til 
Ole for hans hjælp som sparringspartner i det første år jeg har været formand. 
 
tak  
John Andersen 
 
Ingen bemærkninger til beretningen 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
 
Regnskabet fremlagt og godkendt. 
 
 
4. Godkendelse af budget. 
 
Budgettet fremlagt og godkendt 
 
 
5. Behandling af indsendte forslag vedr. kredsens virksomhed. 
 Forslag indsendes senest 8 dage før, d.v.s. senest 24 februar 2019. 
 
Intet 
 
6 Fastsættelse af kontingent. 
 
Kontingentet fastholdes på 800 kr. pr år 
 
7. Valg af: 
 a. Formand. John Andersen på valg  
 Genvalgt 
 b. 2 bestyrelsesmedlemmer. Ole H Madsen og Knud Jensen 
 Genvalgt 
  Peter Møller og Lars Rasmussen ikke på valg  
 



 

 

 c. 1 bestyrelsessuppleant. Fin Pedersen på valg for et år. 
 Genvalgt 
 
 d. 1 kasserer, Poul Erik Christensen på valg. 
 Genvalgt 
 
 e. 1 revisor, Poul Erik Nielsen udgået. 
  Anton Christensen på valg. 
  Der skal vælges en for 2 år og en for 1 år. 
 Søren Kogsbøll valgt for 2 år 
 Henrik Braun valgt for 1 år 
 
 f. 1 revisorsuppleant, Søren Kogsbøll på valg for 1 år 
 Anton Christensen valgt for 1 år 
 
8. Eventuelt. 
 
Poul Erik Christensen orienterede om renovering af Grønlandsvej 
 
 
 
 
 


