
Funder og Omegns Sortkrudtsskytter 
Referat af FOS generalforsamling 2019  

af Kenny Sønderborg 

 

Dagsorden ifg. vedtægterne  

 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Fremlæggelse af budget. 

5. Indkomne forslag. (skal være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen) 

6. Fastsættelse af kontigent. 

7. Valg af formand  

8. Valg af til bestyrelsen 

9. Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytters 

repræsentantskabsmøde på Fyn d. 26 maj. 

10. Valg af 2 revisorer. 

11. Diverse/Eventuelt. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Generalforsamlingen godkendte, at tidshorisonten for indkaldelse til 

generalforsamling er overholdt i henhold til foreningsvedtægterne. 

 

 

 

 



1) Valg af dirigent 

 Erik Rytter blev valgt som dirigent. 

 

2) Formandens beretning 

Foreningen har haft et godt år. Der er i årets løb kommet 2 nye medlemmer og 2 

æresmedlemmer.  

Krav om skydelederuddannelse træder i kraft d. 1/7-19 og indtil videre har Brian 

Nissen Andersen og Kenny Sønderborg taget uddannelsen. Kopi af bevis sendes til 

formanden, så han kan holde styr på, hvem der har taget uddannelsen. 

Foreningen har betalt for kursus til 4 medlemmer. 

Banerne i Silkeborg Skyttekreds er under godkendelse til blandt andet sortkrudt. Der 

er endnu ikke kommet svar fra politiet. De var dog positivt indstillede, da de var på 

banen og kigge. 

Bliver banen godkendt, vil der blive afholdt et bestyrelsesmøde, og derefter en 

ekstraordinær generalforsamling angående flytning af vores skydefaciliteter. 

Bygma er interesseret i at sponsorerer værktøj og olie til foreningen, hvis 

medlemmer er indstillet på, at gå med Bygma logo på vores foreningstøj. De har ikke 

noget krav om et minimum antal der skal gå med deres logo, før de vil sponsorere. 

En trøje koster ca. 235,- kr. i deres forretning. 

Generalforsamlingen vedtager, at det vil vi gerne. Der tages dog det forbehold, at 

det kun er så længe, der ikke er noget krav om minimum deltagere med Bygma 

reklamer på tøjet. 

Stramning af SKV regler. For fremtiden skal alle SKV ansøgninger være 

maskinskrevne, ellers kasseres de med det samme. 

Nye regler angående våben på banen. Der må gerne skydes med f.eks .22 eller 9mm. 

Man kan dog ikke deltage i sortkrudtkonkurrencer med disse kalibre. 

Der planlægges westernlicenskursus i Sejs-Svejbæk, og vi er blevet inviteret, hvis det 

bliver til noget. 

 



Stramning angående transport af foreningsammunition. Der kræves farliggods bevis, 

at transportere foreningsammunitionen, og der er også andre stramninger, som kan 

findes flere informationer om på nettet. 

Suspendering af medlem. Medlemmet er stoppet per dags dato (23.2-19) 

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 

 

3)  Fremlæggelse af regnskab 

Regnskabet er betinget godkendt. Det skal forelægges revisorene Jesper Lauersen 

og Jens Julius Hansen, da de ikke har skrevet under på regnskabet før 

generalforsamlingen. 

(Regnskabet er vedhæftet som .pdf fil) 

Ølkassen/forplejningskassen køres fremover af Kenny Sønderborg på et 

forsøgsbasis, for at se om der kan holdes styr på indtægter og udgifter. Alt overskud 

(pånær 500,- kr. til næste års indkøb af forplejning) skal overføres til FOS ved 

regnskabsårets udgang. Der er udelukkende tale om en forsøgsordning, der kan 

afsluttes uden varsel. 

 

4) Budget 

Kassereren tjekker op på regnskabsprogrammet "Dinero" 

Jesper Lauersen støtter kassereren i oplæringen af programmet. 

Budget blev udarbejdet og godkendt. 

(Budgettet er vedhæftet som .pdf fil) 

5) Indkomne foreslag 

Per Drost og Brian Nissen Andersen havde indstillet et forslag om stigning på pris af 

SKV ansøgning. Dette blev ikke godkendt af generalforsamlingen. 

 

6) Fastsættelse af kontigent 

Kontingentet er fortsat uændret på 650,- 



 

7) Valg af formand 

Brian Nissen Andersen blev genvalgt som formand 

 

8) Valg af andre bestyrelsesposter 

Jesper Kjeldsen blev valgt som suppleant 

Kurt Schnuchel blev genvalgt som suppleant 

Benny Jensen blev valgt som suppleant 

Erik Rytter blev valgt som næstformand 

Kenny Sønderborg udtræder som næstformand. Han afleverede i samme ombæring 

nøgle til foreningen med nøglenummer 6 til Brian Nissen Andersen. 

 

9) Valg af deltagere til repræsentantskabsmødet på Fyn d. 4 maj 

Erik Rytter og Kenny Sønderborg blev valgt som repræsentanter 

 

10) Valg af revisorer 

Jesper Lauersen blev valgt  

Jens Julius Hansen blev genvalgt 

 

11) Diverse/Evt  

Præmieskydning: Brian Nissen Andersen vandt klubpokalen i riffel og baglader 

kategorien. Søren Lykke Sørensen vandt klubpokalen i forlader kategorien. 

Skydning på IPSC papskiver er godkendt som mål. 

 

FOS 10 års jubilæum: Kurt Schnuchel fortalte om "Mitt West Country Club", hvor 

jubilæummet afholdes d. 31 august 2019 



 

Kenny foreslog ændring af gavekurv praksis, da han ikke mener foreningen har råd 

til disse. Ville i stedet lave det om til f.eks en takkekort ordning. Dette blev ikke 

godkendt af generalforsamlingen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden. 

 

Referatet  er godkendt 

 
…………………………………………………………… 

Erik Rytter, dirigent 

 

 

 

 


