Referat af generalforsamlingen 9. marts 2020 i Frederikshavn Skyttekreds
1. Valg af dirigent.
Bent Poulsen
Referent:
Lotte Bredahl
Stemmetællere: Søren Kogsbøl og Henrik Braun

2. Beretning for 2019.
Året 2019 har været et ret normalt år, i forhold til de tidligere, hvor der har været forskellige
formænd på posten!
Bestyrelsen har haft et forholdsvis let arbejde, idet de forskellige udvalg har haft veldefinerede
arbejdsopgaver, og har 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.
Funktionelt EDB-system
Vores EDB-system har vist sig at være godt på den måde, at der mu sker en løbende redistrering af
aktiviteter og betalinger. Det har betydet, at der er kommet en større betaling for skydninger set i
forhold til aktiviteterne. Der er altså færre, som glemmer at betale!
Den ny våbenlov.
Også i forbindelse med overholdelse af den nye våbenlov med registrering af prøvemedlemmer og
våbenudlån har EDB-systemet gjort arbejdet lettere for vagterne, og det er nemt at se, hvornår et
prøvemedlem skal være rigtigt medlem.
Der er nu ca. 25, som har bestået prøven som skydeleder, og der kommer stadig flere til.
Bestyrelsen har besluttet, at fordi der ikke må skydes uden tilstedeværelse af en skydeleder, vil der
fremover kun udleveres nøgle til personer, som har bestået skydelederprøven.
Alarmer
Det nye alarmsystem er kommet godt fra start. Der har dog været et mindre problem med
nøgleboksen på Grønlandsvej, som udløste fejlalarmer. Det er nu rettet.
Fordelene ved det nye system er, at vi nu har overblik over udgifterne, idet der ikke kommer ekstra
betaling ved service og evt. fejlalarmer.
Renovering af Knivholt.
Her er der installeret varmepumpe, og det har betydet, at der har været god aktivitet hele vinteren.
Der er lavet isolering og ny beklædning af klubhuset, og det betyder også en forbedret
varmeøkonomi, og det ser flot ud.
Der er især Knud og Bent, som har lavet et stort arbejde. Mange tak for det.
Vi har fået tilskud til hæve-sænkeborde på 50m-banen, og der er lavet en prototype.
Inden udendørssæsonen starter, skal alle 5 borde være færdige, og der skal være installeret strøm.
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.
Vi har besluttet, at renoveringen deles i etaper.
Først installering af Varmepumper.

Vores olietank er for gammel, og det har betydet, at olieselskabet ikke vil påfylde olie.
Derfor har formanden og kassereren hentet olie i dunke, således at der ”for det meste” har været
varme.
Kommunen har bevilget penge til pumperne, og de er ved at blive installeret – faktisk er de på plads
nu!.
Næste etape er Udbygning af indgangspartiet med nye handikapvenlige toiletter og en ny
våbenboks.
Men det er en lang og sej kamp at få det gennemført. Der er lavet ansøgning om tilskud til en del af
arbejdet, så vi er i gang.
Aktiviteterne
Riffeludvalget 200meter Nygård
Standpladsen har fået ny støjdæmpning.
Vores skytter har deltaget i landsdelturneringen og NJM. Seniorholdet skød sig en 1. plads og
Åbenklasseholdet skød sig til en 2. plads. Begge hold skulle derfor deltage til DM.
Vi har fået 2 jægere som træner flittigt på Nygård. Desuden er der kommet en børneklasseskytte til.
Peter Møller
Riffeludvalget Kortdistance
På såvel 15 som 50 meter har der været en god aktivitet indenfor alle grupper. Hver torsdag har der
været 15-25 børn og juniorer til træning, og de har været ude til stævner og turneringer.
På 15m har vores nye luftrifler været flittigt brugt, og det har været af skytte i alle aldre.
Det kan her nævnes, at der ved NJM 2020 har været 9 børn og juniorer, som skød både cal. 22 og
luft.
Der har i år været to stillingsskytter, idet Anton er begyndt igen, og Lotte er startet. Det er et sejt
træk, idet det kræver langt mere træning at skyde stående end liggende med rem. Men vi håber, at
flere vil tage udfordringen op, således at der igen kan blive et stillingshold.
Fra kortdistanceudvalget vil jeg hermed takke Lotte, Anton og Poul Erik for det store arbejde, som
de gør for at tage sig af de unge. Uden deres hjælp havde vi ikke haft den aktivitet, som der jo
heldigvis er.
Knud Jensen
Pistoludvalget.
Lars Rasmussen
Der ønskes flere vagter ved kassen, ligesom vi gerne vil have flere instruktører. Vi ønsker også at
der er flere der vælger at deltage i stævner og turneringer, så vi kan komme ud i andre
skytteforeninger.
DSU.
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.
Der er desværre kun en pistolskytte som har mod til at tage konkurrencen op. Vores junior, Martin
Brown Nielsen, er med i træningssamlinger på luftpistol, og skal med til NM i Finland. Så det er
muligt at komme op i toppen, når man har viljen og interessen til det.
På riffel er det kun Oldboys, som i år har deltaget i turneringer på 10, 15 og 50m.

1. holdet er rykket op i 1. division, både på 10 og 15m. Og i den lige afsluttede turnering på 15m
har holdet været så ubeskedne, at de vandt turneringen.
Ved JM 15m blev holdet nr. 2 ud af 4, men det var med et resultat langt under daglig standard.
Ole H Madsen
Afslutning:
Her til sidst vil jeg gerne fremhæve vores børn og junior for deres gode resultater de har vist i det
forgangne år.
tak
John Andersen
Ingen bemærkninger til beretningen
Diskussion af mulighed for jægere kan skyde på 200 meter.
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 1: Henrik Braun
Jeg foreslår at betaling for kaffe/te skal være inkluderet i kontingentet, således at kaffe/te er gratis
for medlemmer og gæster.
En eventuel kontingentforhøjelse vil ikke være stor, og skal kun gælde for voksne skytter.
Begrundelse:
Det er langt fra alle, der betaler for kaffe/te i dag. Det betyder, at nogle skal betale for meget, for at
andre kan få det gratis. Det er ikke rimeligt.
Desuden er der en del administrativt arbejde med kaffekassen og indkøb mv.
Der er også mange andre skytteforeninger, der har gratis kaffe/te i dag, så det kan altså lade sig
gøre.
Henrik Braun
Forslaget er ikke vedtaget
6 Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes på 800 kr. pr. år
7. Valg af:
a. Formand. John Andersen på valg
b. 2 bestyrelsesmedlemmer.

Peter Møller og Lars Rasmussen på valg.
Ole H Madsen og Knud Jensen ikke på valg
Peter Møller ønsker ikke genvalg
Lars Rasmussen genopstiller 25 stemmer
Henrik Braun stiller op
21 stemmer
Peter Wolf stiller op
34 stemmer
Lars Rasmussen og Peter Wolf er valgt for 2 år
c. 1 bestyrelsessuppleant.
c. Fin Pedersen på valg for et år.
Fin Pedersen genopstiller
Thorbjørn Hansen stiller op

17stemmer
21 stemmer

Thorbjørn Hansen er valgt for et år
d. 1 kasserer,
Poul Erik Christensen på valg.
Poul Erik Chistensen er genvalgt
e. 1 revisor,

Henrik Braun på valg
Søren Kogsbøll ikke på valg

Henrik Braun er genvalgt
f. 1 revisorsuppleant, Anton Christensen på valg for 1 år
Anton Christensen er genvalgt for et år
8. Eventuelt.
Orientering omkring renovering af Grønlandsvej.

