
 

 

Referat af Generalforsamlingen 6. marts 2018 i Frederikshavn Skyttekreds: 
 

1. Valg af dirigent. 
Bent Poulsen valgt 
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og at den er 
beslutningsdygtig. 
Stemmetællere: Poul Erik Nielsen og Knud Jensen 
Antal stemmeberettigede: 40 

 
2. Aflæggelse af beretning 
 

Beretning for 2017. 
 
 
Aktiviteterne 
Vi har været tilmeldt i mange turneringer, men ikke alle er gennemført, hvilket har givet en del 
unødvendige udgifter, idet indskud jo skal betales. Der bør strammes op på tilmeldingerne, således 
at der kun tilmeldes det antal hold, som man er sikker på kan gennemføres. 
 
Vi har deltaget i mange stævner og mesterskaber, men det er fortrinsvis riffelskytter, som har været 
aktive på den front. 
 
Men ellers er det blevet til rigtig mange fine resultater med adskillige landsdelsmesterskaber og 
enkelte DM'er. 
Der er i alt to indberetninger til Kommunens hæderspris: Godt Gået Prisen. 
OldBoysholdet vandt DM på 10m, Knud, Bent og Ole 
Jan H Andersen vandt DM på 15m pistol Sen2-2 
 
 
Strukturen 
2017 har været et år, hvor alt har kørt på rutinen.  
2017 var året, hvor vi skulle have den nye udvalgsstruktur til at fungere, men sådan er det desværre 
ikke gået. 
 
De nye udvalg har kun delvist været bemandet, og der har ikke været lavet nogen synlige 
arbejdsbeskrivelser for deres arbejdsområder. Ingen har taget ansvar! 
 
Det har været utilfredsstillende for mange, men ingen er kommet og har sagt, at de vil gå ind et 
udvalg og gøre det bedre.  
At tingene ikke fungerer, kan ses på de mange forslag der er kommet til i aften. 
Jeg tager dem som udtryk for de frustrationer som mange føler, og som der nu gives udtryk for. 
 
Jeg vil prøve at ridse op hvad der sker og måske give et bud på hvad der er galt. 
 
På Nygård er det kun riffelskytter, som har været aktive. 
Det har bevirket, at alle har været interesseret i at tingene skulle fungere. Materiel m.m. har altid 
fungeret, fordi udvalget har taget ansvar.  
Der var ingen at ”skyde skylden på”. Peter Møller og udvalget har gjort det, som skulle gøres og 
som var forventet! 
HER ER DER INGEN KLAGER! 
 
På Knivholt har skydningerne fungeret, både med riffel og pistol. 



 

 

Her er der separate baner, således at riffeludvalget har taget ansvar for 50m banen, og 
pistoludvalget, sortkrudterne og SIF har taget ansvar for 25m banen. 
MAN HAR IKKE HAFT ”FÆLLES PROBLEMER”. 
 
Og så alligevel! 
Da der blev lovet frostvejr blev der lukket for vandet og rørene tømt, for at der ikke skulle ske 
frostsprængninger. Det har der jo før været. 
 
Kort tid efter blev der igen lukket op, og skaden skete. Rørene frøs i stykker på loftet, og vand drev 
ned i stue, boks og toilet. Alarmen gik og blev frakoblet. 
Våben og ammunition blev flyttet ind i boksen på Grønlandsvej, mens der blev tørret ud efter 
vandskaderne.  
Ny er alarmen repareret og igen funktionsduelig, og vi kan begynde at sætte materiellet tilbage i 
boksen. 
 
Men man kan undre sig over, at nogen kan lukke vand på, og så i det mindste ikke lukke igen. 
Heldigvis ved vi ikke hvem der er skyld i miseren! 
 
 
 
På Grønlandsvej er der derimod altid problemer. 
 
Riffelfolket klager over, at pistolskytterne ødelægger banerne, at klemmer, skivevogne og bagskiver 
skydes i stykker, mens pistolskytterne klager over, at der ikke ryddes op på standpladserne. Der 
ligger måtter m.m. og patronhylstre på bordene. 
Men banerne er blevet nødtørftigt repareret, af de gamle riffelskytter, som gerne vil se tingene 
virker. Der kan derfor skydes på de fleste af banerne. 
Men en ordentlig klargøring og istandsættelse af banerne før sæsonstart er ikke sket. 
 
Der blev klippet hæk omkring den manglende flagstang og olietanken inden vi startede indendørs 
og luget ukrudt på parkeringspladsen.. Det var næsten ikke til at komme forbi, da hækken var 
vokset ud over vejen, og padderokkerne fyldte næsten hele parkeringspladsen. 
Jeg brugte det meste af en dag på arbejdet, men da jeg ikke har træk og trailer kunne jeg ikke fjerne 
affaldet. Men det er heldigvis lige sket. 
 
En selvbestaltet gruppe tog sig af at få malet og gjort orden i opholdslokalet og i gangen, og det er 
faktisk blevet ret pænt. 
Tak for det. 
 
Blot mangler der ny at blive sat på plads. Der står stadig malergrej i et af rummene til skydetasker. 
 
Det var ellers vedligeholdelsesudvalget, som skulle sørge for at alt dette blev sat i værk, men det har 
hele vejen været selvbestaltede grupper, som har lavet arbejdet, når de ikke mere ville se på det. 
 
Men vi må sige undskyld til Vedligeholdelsesudvalget, fordi vi har taget dets arbejde. 
Og så vil vi jo også have ret til at være sure, fordi udvalget ikke har taget ansvar.  
Problemet er, at der ikke er et udvalg. Ingen har været villig til at gå ind og lave det arbejde det er at 
sidde i et vedligeholdelsesudvalg og koordinere arbejdet.. 
 
Konklusion: 
Der er ikke et decideret vedligeholdelsesudvalg, hverken på Nygård eller på Knivholt, men da 
brugerne af de forskellige baner selv skal bruge dem, må de også holde dem i orden. Så det sker 



 

 

bare. 
 
Det ser for mig ud til, at der, hvor problemerne opstår, er der, hvor forskellige grupper skal benytte 
det samme materiel – DVS på Grønlandsvej. 
Her er der ikke ”et ansvarligt udvalg” som går ind og laver planer for vedligehold og finder folk til 
at lave arbejdet. 
 
Det er forsøgt at sætte en seddel op på opslagstavlen, men det nytter ikke. Der skal mere til. 
De fleste har den mening, at når der er et udvalg, så skal udvalget også lave arbejdet.  
Det er jo det, det er der for! Så ingen skriver sig på en seddel, hvor der ikke er en detaljeret liste 
over hvad der skal laves.. 
Jeg mener ikke, at den nye udvalgsstruktur er skyld i at udvalgene ikke fungerer og at arbejdet ikke 
bliver udført. 
 
Om udvalgene arbejder under ledelse af en formand, som er medlem af en bestyrelse, eller har 
mandat til at arbejde selvstændigt, har ingen betydning. 
 
Om et udvalg kommer til at fungere afhænger af : 
 -at udvalget kender sit arbejdsområde, det skal være nedskrevet i en arbejdsbeskrivelse 
 -at det har midlerne og mandskabet til det, der er et budget og et antal medlemmer 
 -og at det tager ansvar, er interesseret i at det fungerer 
 -der udover, at vi, d.v.s. bestyrelsen og andre medlemmer, giver det frihed til at udføre 
 arbejdet som det ønsker, og at vi ikke blander os. 
 
MULTIHUS. 
 
På sidste års generalforsamling fik vi mandat til at gå med i arbejdet med at få lavet et MULTIHUS, 
hvor vi kunne få baner. Det har været mig, som af bestyrelsen fik mandat til at indgå i 
arbejdsudvalget. 
Jeg har lavet en mappe, hvor det mest interessante materiale er samlet. Der står også lidt om det 
arbejde, som er sket, så jeg vil kun her give en kort status: 
 
Der er fundet en placering. På området øst for Arena Nord, lige op af tribunen ved Stadion.  
Bestyrelsen og et antal medlemmer har lavet en beskrivelse af de faciliteter, som vi kunne ønske os. 
Et klublokale, boks værksted toiletter, teorilokale, tekøkken og et stort lokale med 30 stk.15m 
baner, som kan ændres til 10 meter. Hæve-sænkeborde og elektronisk markering på alle baner. 
 
Der er i øjeblikket 12 foreninger, som har vist interesse for at komme med, men jeg tror, at mange 
”lurepasser” De venter på, at andre laver arbejdet, og så kommer de og vil have del i festen. 
Vi ved, at de ca. 12.000 kvm, der er ønsket ikke kan honoreres. Det vil blive alt for dyrt, så der skal 
skæres ned på ønskerne. 
 
Kommunen har bevilget 100.000 kr. til at lave forundersøgelser, og der er brugt knap 25.000 indtil 
nu. 
En ”Fondraiser” fra Aalborg har lavet en beskrivelse af projektet. Den skal benyttes i forbindelse 
med søgning af diverse fonde.  
Vi (tre personer) har været på tur for at få inspiration til at lave huset, og især til at få indblik i, 
hvordan der administreres andre steder. 
Vi har besøgt Thisted Skyttekreds' baner, hvor formanden viste rundt og fortalte om hvordan man 
havde grebet arbejdet an, og hvordan man havde lavet ejerforholdene. 
De 13 baner kostede 5,7 millioner. Man havde elektronikken fra den gamle bane. 
 



 

 

Der er stillet forslag om, at vi renoverer Grønlandsvej. 
Hvis det bliver vedtaget, er vi naturligvis ude af arbejdet med den nye Multihal. 
 
Våbenloven 
Den nye våbenlov er trådt i kraft pr. 1. januar 2018 med ekstra krav fra 1. juli 2018. 
 
Efter 1. juli skal alle, som får overdraget et foreningsvåben være vandelsgodkendt på en SKV6-
blanket. Det er medlemmets opgave selv at indhente en sådan, og flere er allerede i gang. 
 
Jeg har faktisk fået en godkendelse fra en person, som jeg ikke kender, og som ikke er i 
medlemskartoteket. 
Er der nogen, som kender Jan Haugaard, f. dag 02.07.1959? 
 
Denne regel vil give en del problemer. 
Det vil give en masse registreringsproblemer, idet vagthavende skal registre alle, som modtager et 
foreningsvåben. Navn adresse fødselsdag, og våbennummer skal skrives i en logbog. Og noteres 
ved tilbagelevering. 
 
Garderforeningen vil efter 1. juli ikke mere kunne benytte Foreningens salonrifler til deres 
skydeaftener, så de vil nok forsvinde. 
Jeg har talt med formanden og forklaret ham problemet. Han vil undersøge sagen da der jo vil være 
mange andre afdelinger af Garderforeningen, som har tilsvarende problemer. 
 
Jeg har forstået, at Sortkrudtforeningen har to våben liggende i boksen på Knivholt. 
Det er jo heller ikke lovligt. 
For at have adgang til våbenboksen skal man SKV3-godkendes til den våbenboks, som indeholder 
forenings våben. Hvis der ligger våben fra to foreninger i den samme boks, skal alle, som har 
adgang til boksen være medlem og SKV3-godkendt i begge foreninger! 
 
Alle vagter skal have gennemgået et kursus og bestå. De skal have kendskab til reglerne. 
Alle nye skytter skal gennemgå et godkendt skyttekursus, som afholdes af godkendt instruktør. 
 
Herom kommer der materiale senere. 
 
Alle de nye regler er nu tilgængelig på DGI Skydnings hjemmeside. Link kan findes på DGI 
Nordjylland Skydnings hjemmeside. 
 
Enkelte trykte udgaver kommer også senere til foreningerne. 
 
En ekstra ting, som jeg vil trække frem her: 2-årsreglen! 
Et medlem skal være aktiv i to år for at kunne få våbenpåtegning til en pistol/revolver: 
Det er krævet for at medlemmet kan få øvelse med foreningsvåben til at lære at skyde 
tilfredsstillende og vise at man kan overholde sikkerhedsbestemmelserne. 
Her efter kan formanden, hvis hans samvittighed tillader det, skrive under på, at medlemmet er 
aktivt skydende og er i stand til på forsvarlig vis at omgås et skydevåben. 
 
Der har igennem lang tid været den regel, at man som nyt medlem kunne få lov til at købe en cal. 22 
pistol hjem til foreningen på en SKV4-tilladelse. 
Man forpligtigede sig til efter 2 år at få våbnet overført på SKV2, og hjemtage våbnet til sin egen 
våbenboks. 
 
Den regel har nu taget så meget overhånd, at enkelte medlemmer har op til 5 forskellige våben 



 

 

større kaliber. 
Som formand ville jeg ikke have samvittighed til at lade et medlem få så mange SKV4-våben i 
foreningen.  
 
Vi får jævnligt henvendelse fra personer, som spørger om det er muligt at komme til at skyde med 
en 9mm pistol. En sådan henvendelse besvares normalt med: Nej. Men vi kan tilbyde dig at komme 
og lære at skyde med en luftpistol. Når du så efter nogen tid har lært det, og vist interesse for at 
skyde, så kan vi gå over til cal. 22. 
Og så hører vi normalt ikke mere til personen. 
Jeg vil foreslå, at vi lader de våben, som nu er registreret løbe tiden ud, men at der ikke kommer 
flere storkalibrede våben ind af bagvejen.  
Persondataloven. 
Den 1. januar er der også kommet en skærpelse af Persondataloven. 
Der skal nu foreligge en skriftlig redegørelse for hvorledes Foreningen sikrer, at loven overholdes. 
D.v.s. hvorledes sikrer man, at følsomme persondata ikke kan komme uvedkommende i hænde. 
 
F. eks vores våbenregistreringer. 
På SKV1, 2 3 og 4 står det fulde personnummer.  Det kræves jo af politiet. Og disse blanketter skal 
opbevares 
Når Et medlem søger SKV6, skal personnummer opgives, men på godkendelsen, som kommer fra 
politiet er der kun fødselsdagen. 
På Børneattesterne står også det fulde personnummer. Men her SKAL og MÅ kun den nederste del 
af blanketten opbevares. Den øverste del med personnummeret skal destrueres. 
 
Men hvad med de skannede dokumenter fra indsendelse af SKV1-2-3-og 4? De ligger jo på en 
Computer, eller to. Hvad skal vi gøre for at sikre disse data? 
 
Det er alle disse forhold, som der skal være en nedskrevet procedure for. 
 
 
Afslutning: 
 
Det er jo 2. gang på få år, at en formand har forladt posten i utide. Så derfor skal der ske en 
forandring i foreningen. Det kan jo ikke være tilfredsstillende, at ingen kan finde sig til rette som 
formand. Vi må alle forsøge at gøre arbejdet lettere og bakke op om de personer, som forsøger at 
gøre et frivilligt ulønnet arbejde til glæde og gavn for andre. 
 
Som I kan forstå, så er der rigtig mange ting, som den nye bestyrelse og udvalgene skal have styr 
på, for at dagligdagen kan fungere i Foreningen, sådan at man kan afvikle de daglige aktiviteter og 
samtidig overholde alle love og forordninger. 
 
Jeg vil sig tak for det arbejde, som er foregået i de forskellige udvalg, og håbe, at det bliver bedre 
frem over. Der er altså plads til forbedring mange steder. 
 
Jeg ved, at vi alle er frivillige ledere, men det kan ikke være tilfredsstillende at sige ja til et udvalg, 
og så bare lade stå til. Så er det bedre at sige fra. 
 
Men der er jo et alternativ: 
Måske skal vi der hen, hvor vi fordobler kontingentet og ansætter regnskabsfører, trænere og 
pedeller, samt hyrer et rengøringsselskab til at rydde op og gøre rent efter os. 
 
Men så kan det nok ikke klares med en fordobling. Så bliver det nok kontingenter og skydeafgift 



 

 

som i en Golfklub, 5000 kr. i kontingent samt 100 kr. pr. skydning - UDEN PATRONER! 
 
Men så længe vi står sammen og hjælper hinanden er det stadig muligt at holde priserne nede, men 
det kræver at vi står sammen og ikke bekriger hinanden. 
 
Tak fordi i gad lytte til mig. 
 
 
 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
 
Det reviderede og underskrevne regnskab er fremlagt og godkendt. 
 
 

4. Godkendelse af budget. 
 
Budgettet fremlagt og godkendt 
 
 

5. Behandling af indsendte forslag vedr. kredsens virksomhed. 
 
1. 
Ændring af vedtægt § 5 stk. 1 
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand  
og 4 bestyrelses-medlemmer, samt kasserer uden stemmeret.  
 
Ændring af § 5 stk. 3. 
Formand og kasserer er på valg hvert år, alle øvrige valg gælder for 2 år. 
 
Ændring af vedtægt § 9 punkt 6 
Valg af:  a. Formand 
  b. 2 bestyrelsesmedlemmer 
   samt 1 suppleant. 
    Suppleanten har møderet til bestyrelsesmøder 
  c. Kasserer. Deltager i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. 
  d. En revisor samt 1 suppleant. 
 
Ændring af § 14 
Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne. 
Protokollen underskrives af på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Referater fra 
bestyrelsesmøderne offentliggøres 
 

Hermed følger en ændring af § 13 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 er tilstede og de stemmer for forslaget 

 
Poul Erik Christensen 

 



 

 

 
Antal stemmer for: 28 
Antal stemmer imod: 8 
Antal blanke stemmer: 1 
 
I alt 37 afgivne stemmer 
Forslaget er vedtaget 
 
2.  
Renovering af Grønlandsvej opholdslokaler, samt opførelse af 
ny hal til skydebaner ca.12x23m op mod Emmering. 

Poul Erik Christensen 
 

 
2.a. 
Bestyrelsen skal aktivt undersøge multi hal muligheder og fremlægge dem for forsamlingen, når 
disse forslag foreligger. Dette kan gøres ved opslag. 

Aksel Nielsen 
Ændringsforslag til 2 og 2a. 
Der stemmes om fremtid på Grønlandsvej i forhold til multihal. 
 
Grønlandsvej: 24 
Multihal: 6 
Antal blanke stemmer: 7 
 
I alt 37 afgivne stemmer 
Det besluttes at der arbejdes videre på renovering af Grønlandsvej. Projektet omkring multihal 
droppes. 
 
 
 
3. 
Der findes en baneansvarlig til hvert baneafsnit som modtager 
forslag fra medlemmerne og bringer dem videre til bestyrelsen. 
Samt står for at hyre nødvendig hjælp til de opgaver der må være 
i forbindelse med vedligehold af den bane man har ansvaret for. 
( Hjælpen findes blandt alle medlemmer der har lyst til at give en hånd med. ) 

Poul Erik Christensen 
Opfordring til bestyrelsen 
 
4. 
Når man ikke længere har lyst til den opgave man har påtaget sig 
skal man meddele det til  bestyrelsen, så der kan findes en afløser, ellers bliver der bare  
kaos og andre skal til at rede trådene ud. 

Poul Erik Christensen 
 

 
Opfordring til bestyrelsen 
 
5. 



 

 

Afgift for skydning med eget amo, skal ændres således alle betaler lige meget. 

Aksel Nielsen 
Bestyrelsen  foreslår at der laves en analyse af, hvad det koster med skiver og andre udgifter i 
forbindelse med skydningerne. Derefter fastsættes priserne for de enkelte skydeprogrammer. 
 

Bestyrelsens forslag vedtaget enstemmigt 
 

6. 
Regnskab skal føres på egnet regnskabs program på PC.da det vil muliggøre klubben aktuelle 
beholdning af midler når som helst 
Aksel Nielsen 

Forslaget er enstemmigt forkastet 
 

7. 
Økonomi/regnskab skal gøres gennemsigtig således det er muligt at se hvad de enkelte afdelinger 
koster. og hvad hver afdeling evt. indtjener 
Aksel Nielsen 

For: 4 
Imod: 31 

Blank: 1 
Forslaget er forkastet 

 
8. 

Forslag: Forældre rabat skal bortfalde på alle måder. 
Aksel Nielsen 

For: 0 
Imod: 36 

Blank:0 
 Forslaget er forkastet 

 
9. 

Bestyrelsen skal aktivt samle riffel og pistol. Ved at planlægge skydninger samtidigt. 
Aksel Nielsen 

For: 0 
Imod: 32 

Blank: 4 
Forslaget er forkastet 

 



 

 

10. 

Mobil-pay indføres,  
Aksel Nielsen 

For: 7 
Imod: 19 

Blank: 10 
Forslaget er forkastet 

 
11. 

Budget for renoveringer skal fremlægges for 3 årig periode 
Aksel Nielsen 

 
Ændringsforslag fra bestyrelsen: 
Et vedligeholdelsesudvalg skal stå for at udarbejde forslag til renovering af vores baner, og foretage 
en prioritering. Der udarbejdes 3-årige planer over vedligeholdelserne og budget for udgifterne. 

For: 24 
Imod: 4 

Blank: 0 
Bestyrelsens ændringsforslag er vedtaget 

 
12. 

Regnskab på kaffekassen 
Aksel Nielsen 

For: 0 
Imod: 32 

Blank: 4 
Forslaget er forkastet 

 
6. Fastsættelse af kontingent. 

Dagsordens punkt 6. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår en stigning på 25 kr. for alle helårskontingenter i 2019 

Endvidere ønskes mandat til om nødvendigt at hæve med 50 kr. i løbet af 2018. 
Begrundelsen: Kontingentet har ikke været ændret siden 2014, og der vil komme mange ekstra 
udgifter til renovering af vores baner. 
Ændringsforslag: Kontingentet hæves med 50 kr.  

For: 22 
Imod: 1 

Blank: 4 



 

 

Forslaget er vedtaget 
De nye kontingentsatser med familierabat og sæsonkontingent beregnes og offentliggøres i løbet af 
2018. Her anføres også om de ekstra 50 kr. kommer til at gælde. 

 
Da vedtægtsændringen i Forslag 1 blev vedtaget, sker valgene efter de nye vedtægters §7 

7. Valg 
 
 a. Formand. 
 
John Andersen er foreslået og enstemmigt valgt. 
 
 b. 3 bestyrelsesmedlemmer. Jan Andersen på valg, modtager ikke genvalg 
  Ole H Madsen, ikke på valg. (sidder 1 år) 
  2 vælges for 2 år 
  1 vælges for 1 år 
 
  Knud Jensen valgt for 1 år 
  Lars Rasmussen valgt for 2 år 
  Peter Møller valgt for 2 år 
 
 c. 1 bestyrelsessuppleant. John Andersen på valg for et år. 
 
  Finn Pedersen valgt for et år 
 
 d. 1 kasserer. Poul Erik Christensen fortsætter. 
 
 
 e. 1 revisor, Poul Erik Nielsen på valg. 
  Knud Jensen ikke på valg. 
 
  Poul Erik Nielsen er genvalgt 
  Anton Christensen er valgt for et år i stedet for Knud Jensen, der er  
  indtrådt i bestyrelsen. 
 
 e. 1 revisorsuppleant, Vivi Hedegaard på valg for 1 år. 
 
  Søren Kogsbøll valgt  
 

8. Eventuelt. 
 
Ønske om turnusordning til rengøring 
 
 
 
 
 
 
 


