
Dagsorden :

1.Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Budget 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg til bestyrelsen
    På valg er Næstformand Benny Jensen 
                   Kasserer Per Drost 
                   Supleanter  Niels Husted og Kurt Schnuchel
                   Alle modtager genvalg 
7. Indkommende forslag /spørgsmål 
8. Eventuelt

Referat :

1. Formanden bød velkommen, og bad alle rejse sig, og holde ét minuts stilhed for vores afdøde 
medlem, Carl Johan. Bestyrelsen foreslog Erik Rytter og Jesper Kjeldsen som hhv dirigent og 
referent, disse blev valgt uden modforslag.

Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, da indkaldelsen var sket rettidigt. Derefter gav 
han ordet til formanden.

2. Se vedhæftede. Beretningen blev godkendt.

3. Se vedhæftede. Regnskabet blev godkendt.

4. Se vedhæftede. Budgettet blev godkendt.

5. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dette blev vedtaget.

6. Alle blev genvalgt uden modkandidater.

7. Per Drost havde stillet forslag om at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fremover kan undlade 
at betale kontingent til foreningen, som betaling for arbejdsindsatsen. Dog betales der stadig til 
forbundet og for baneleje. Dette blev vi enstemmigt vedtaget, gældende fra 2023.

8. Benny uddelte foreningens pokaler, som i år blev fordelt således :
Riffel :        Brian 100 point
Forlader:   Klaus 95 point
Baglader:  Brian 97 point

Den tidligere baglader pokal var løbet tør for plads, og erstattet af en ny. Den gamle blev indtil 
videre deponeret hor formanden, da han har vundet den flest gange. Endelig beslutning vedtages 
senere.

Formanden informerede om nye SKV regler, husk alle numre på våbendele, det er skyttens ansvar 
dette bliver udført korrekt. Det er også skyttens ansvar at SKV blanketten bliver udfyldt korrekt hos 
formanden. Han assisterer dog gerne.

Erik Rytter spørger til mødet på Fyn, vedrørende Vestegnens udelukkelse. Per og Niels gav et referat 
af mødet.

Brian informerede om muligheden for 10% rabat hos KO Skov, ved fremvisning af medlemskort.

Til slut takkede både dirigenten og formanden for god ro og orden.
Derefter var foreningen vært ved et mindre traktement.


