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Fu nde r  og  Omegns  Sortkrudtssk y tte r

Referat fra generalforsamlingen torsdag den 3. februar 2011 i medborgerhuset, Silkeborg.

Deltagere: 8 medlemmer var til stede, afbud fra 1 medlem.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget

5. Indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Valg af formand jf. 6.4

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant jf. 6.4

9. Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til 

10. Forbundet af Danske Sortkrudtsskytters repræsentantskabsmøde

11. Valg af 2 revisorer

12. Eventuelt

ad. 1 Villy Rasmussen blev valgt som ordstyrer, erklærede generalforsamling som lovligt indkaldt 
og gik straks i gang med dagsordenen

ad. 2 Formandens beretning berørte de aktiviteter, 2010 har indeholdt.

I maj 2010 deltog bestyrelsen i repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudtsskytter og blev 
formelt godkendt og optaget i forbundet.

Første skydning blev gennemført den 10. Juli og der er  skudt 10 gange, hvilket ikke er så 
meget, men den uheldige strid med Funder Skyttekreds har forstyrret aktiviteterne og flyttet 
fokus for bestyrelsen.

Efter at Funder Skyttekreds opsagde samarbejdsaftalen med Fu nde r  og  Omegns  

Sortkrudtssk yt te r , havde vi ikke nogen hjemmebane, hvilket er afgørende for 



2

foreningens eksistens. Bestyrelsen har derfor arbejdet for at finde en ny hjemmebane og 
skabe de bedste muligheder for foreningen. Forhandlinger med Sejs-Svejbæk Skytteforening 
har ført til en god aftale, som sikrer foreningens selvstændighed  Denne aftale vil blive 
fremlagt til godkendelse  under et senere punkt.

For bestyrelsen har 2010 været et anstrengt år, som ikke ønskes gentaget, nu drejer det sig 
om det egentlige formål – at skyde under fredelige og kammeratlige forhold.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

ad. 3 Kassereren fremlagde foreningens regnskab, som viser en sund økonomi.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen

ad. 4 Budgettet rettes til, da medlemstallet – positivt – er højere, end det var forventet før 
forelæggelsen.

Dette har en positiv indvirkning på foreningens likviditet.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

ad. 5 Efter Hans Rytters udmeldelse af foreningen bortfalder de af ham indsendte forslag.

Bestyrelsen har foreslået følgende ændringer til vedtægterne:

§ 6.2, som lyder: ”Medlemmer i restance har ikke stemmeret på foreningens 
generalforsamling i februar”.

Ændres til: ”Medlemmer i restance og medlemmer, som ikke har været aktivt medlem i  
mindst 3 måneder, har ikke stemmeret på foreningens generalforsamlinger”.

§ 4.5, som lyder: ”Det er en betingelse for optagelse som aktivt medlem, at skytten skal 
kunne opnå fænghætte- og kuglestøbetilladelse hos politiet”.

Ændres (iflg. Forbundsbeslutning) til: ”Det er en betingelse for optagelse som aktivt  
medlem, at skytten skal kunne opnå fænghætte- og kuglestøbetilladelse hos politiet. Dette  
gælder dog ikke for juniorskytter indtil det fyldte 18. År”. 

Ændringerne blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår:

 ”Som følge af Funder Skyttekreds opsigelse af samarbejdsaftalen med FOS, hvilket 
medfører tab af skydebane, vil bestyrelsen fremlægge konkrete forslag til kompensation for 
denne udvikling”.

Bestyrelsen har således gennemført forhandlinger med Sejs-Svejbæk Skytteforening og er 

kommet frem til at Funde r  og  Omegns  Sortkrudtssk yt te r  fortsætter som 

selvstændig forening og lejer sig ind på Skydebanen i Hårup.
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Aftalen lyder således:

1. Årlig leje 1. maj til 30. april: 300 kr. pr. skytte (betales direkte til Sejs-Svejbæk).

2. Tildelt skydetid: Lørdage i lige uger kl. 1300 til 1600 (sammen med Sejs-skytter)

3. Skivemateriel: Skiveholder med navn på (ejendom), bagskive, indstiksskive, købes på  
banen.

4. Aftalen er en prøve og kan opsiges af begge parter med 1 måneds frist. 

5. Aftalen revurderes hvert år 1. April.

Aftalen giver os adgang til gode skydebaner med  et godt skyttehus, hvorfra der kan skydes 
hele året sammen med andre sortkrudtsskytter.

Indtil 1. maj 2011 er vi ikke-betalende gæster, men fra den dato betales den årlige baneafgift 
på 300 kr. pr. medlem direkte til Sejs-Svejbæk Skytteforening, som udsender girokort.

Den årlige kontingentomkostning vil således være:

250 kr. til Funder og Omegns Sortkrudtsskytter og 300 kr. til Sejs-Svejbæk Skytteforening, i 
alt 550 kr., i forhold til, at vi betalte 10 kr. pr. skydedag i Funder, bliver dette 
omkostningsneutralt.

Aftalen blev godkendt af generalforsamlingen

ad. 6 Kontingentet blev foreslået uændret 250 kr. p.a.

Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

ad. 7 Formanden er ikke på valg.

ad. 8 Knud Mortensen var på valg, men vil gerne fortsætte.

Knud blev således genvalgt.

Øvrigt bestyrelsesmedlem og suppleant var ikke på valg.  

ad. 9 Formanden Erik Rytter blev valgt som repræsentant og næstformanden Carl Johan 
Christiansen som suppleant til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter.

ad. 10 Revisorerne Carsten Christiansen og Niels Høeg-Hagensen var ikke på valg.

ad. 11 Max van Soest Fogh oplyste, at våbengodkendelse kan foretages af politiet i Silkeborg, det 
var en god oplysning, så vi ikke behøver at køre helt til Viborg.
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Det blev ligeledes foreslået, at der skabes et tættere samarbejde (fusion) mellem Sejs-
Svejbæk Sortkrudtsskytter og Funder og Omegns Sortkrudtsskytter, for derved at undgå 
uheldige situationer, som de oplevede i Funder.

Der var enighed om at vi er meget opmærksomme i den prøveperiode, som er aftalt, lodde 
stemningen og vurdere vores fremtid.

Den 1. maj må vi så evaluere.   

 

 Afslutning:

Dirigenten kunne afslutningsvis takke for god ro og orden og

formanden glædede sig over den aktive generalforsamling og at Funde r  og  Omegns  

Sortkrudtssk yt te r  

oplevede en god generalforsamling med fuld tilslutning.

Det tegner godt for de kommende aktiviteter, startende med skydning lørdag den 12. Februar 2011.

Referent:

Carl Johan Christiansen/4. Februar 2011.

 


