Generalforsamling nr 156 i Næstved Skytteforening
Ved generalforsamling nr. 156 var der 68 personer tilstede, heraf 65
stemmeberettigede (oprindeligt blev talt 61 stemmeberettigede men det blev
rettet til 65 ved optælling af stemmesedler til formandsvalget under pkt. 6)
Som referent valgtes Stine Lindevall.

Generalforsamlingen indledtes med 1 minuts stilhed for 2 afdøde medlemmer.

1. Valg af dirigent:
Henrik Pedersen foreslået og valgt.

1a. Valg af stemmetællere:
Lars Skytte, Hanne Justesen, Torben Kristiansen og Camilla Kristiansen
melder sig frivilligt og vælges.

2. Beretning fra formand og udvalg:
a. Formandens beretning (Bjarne Christensen):
Byggeriet på Præstøvej er i afsluttende fase hvad angår klubhuset.
Miljøgodkendelse til pistolbanerne afventes stadig...
Den nye våbenlov giver mange udfordringer. Der er stramme regler
og de bliver ikke modificeret. Reglerne SKAL følges og sanktionerne
er voldsomme for foreningen hvis loven brydes.
Der er arbejdes på en samarbejdsaftale mellem jagtforeningen og
skytteforeningen om 100m-banen.
Det seneste bestyrelsesår har været udfordrende. Dels pga Bjarnes
fravær
i
foråret,
dels
pga.
gnidninger,
intriger
og
samarbejdsvanskeligheder. Formanden opfordrer den kommende
bestyrelse og klubbens øvrige medlemmer til at overholde de
demokratiske spilleregler, dvs. at man kommunikerer bedre og taler
pænt til hinanden og at ALLE (både bestyrelsesmedlemmer og
medlemmer i øvrigt) respekterer de beslutninger, der tages i
fællesskab i bestyrelsen.
Herefter mulighed for at spørge til beretningen.

Et medlem ønsker at vide hvilke ugedage og hvor ofte og hvilke
perioder der bliver mulighed for at bruge 100m-banen. Formanden
svarer at det ikke ligger fast endnu, men formentlig onsdage 1 måned
inden bukkesæson og inden oktober.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

b.

Udendørs (50m og 200m) (Lasse R. Pedersen):
Sæsonen har været massivt præget af om- og tilbygning. Det har
ikke været muligt at have varme på i sæsonen. Det var en kold
fornøjelse for skytterne og specielt de mange børn og unge, hvis
forældre har frosset grundigt mens poderne skød. Der har derfor
været en nedgang i antallet af skytter der har brugt anlægget i
sæsonen.
Landet over meldes der om fald i skytteforeningernes medlemstal.
Det ser ud til at vi, trods alt, har et rimeligt medlemstal.
I maj blev der afholdt stævne. 92 skytter mødte op og deltog mod 65
sidste år. Det var rigtig dejligt med den flotte opbakning. Kun 16 af de
92 var egne medlemmer, så det kan vi godt gøre bedre. TAK for
hjælpen til de, der hjalp til på stævnekontor og i cafe mv.
Elektronikken på Præstøvej driller. Anlægget er fra 1998 og er
forældet. Det er svært at reparere fordi der ikke længere kan skaffes
alle reservedele til det. Vi håber at kunne rejse penge til et nyt anlæg
indenfor de næste par år i samarbejde med Jagtforeningen
Juniorholdet scorede DM for hold. Ganske solidt endda. Der var også
fine individuelle resultater blandt børn og juniorer, bl.a. en bronze på
300 m.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt.

c.

Byggeriet på Præstøvej (Henrik Pedersen):
Oprindeligt var byggesjakket under ledelse af Jake og Bjarne. De
måtte begge hoppe fra byggeriet af personlige årsager og byggeriet
så ud til at gå i stå. Henrik, Mikkel, Jens, Leif, Erik og Svend Erik fra
Riffelsektionen samt Tom og Leif fra Pistolafdelingen tog over har
frem til nu arbejdet 39 onsdage fra 16.30 - 21. Herudover har en
håndfuld øvrige hjælpere, bla. et par forældre og hustruer givet en

håndsrækning når der skulle males, køres affald væk etc. Inden
næste sæson starter mangler der at blive lagt det sidste gulv, lidt
rengøring samt opsætning af alarmer og lys. Der er brug for hjælp til
dette: Som det er lige nu, kan der ikke skydes før disse ting er gjort.
Der mangler virkelig opbakning til at vi får løftet i flok. Der er lidt
over 100 medlemmer i foreningen, så der må være flere end to
håndfulde der kan hjælpe til. Aftalen fra start har været, som altid, at
omkostningerne holdes så lave som muligt. Det gør vi ved at
medlemmerne primært selv udfører det praktiske arbejde.
Kom og hjælp til ellers kan vi ikke skyde derude i år! Man skal yde før
man kan nyde. (red.ref.)
Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev godkendt.

d. 15 m (Tom Hansen):
Der er afholdt to stævner, et på luft og et på call.22. Herudover
klubmesterskab for både børn og voksne. Målet for 2019 er samme
antal. Der er god opbakning til vores stævner og vores faciliteter for
store roser rundt omkring.
Til DM hentede juniorskytterne bronze i call.22. Vores hold med
Voksen åben hold hentede sølv i både call.22 og luft.
Der er tradition for at vi deltager i “Foreningernes dag” i september i
Rådmandshaven. Det giver hver gang god tilgang af nye medlemmer.
I 2018 fik vi 20 nye medlemmer efterfølgende.
For første gang arrangerede DGI “Skydesportens Dag” i 2018. Vi
deltog og der blev afviklet ca. 100 skydninger denne dag, så
instruktørerne havde travlt. Arrangementet gav fem nye medlemmer
og selvom det ikke lyder af mange, er det tilfredsstillende. Dels. fordi
det var første gang et sådant arrangement blev afholdt, dels fordi
arrangementet var landsdækkende og vi havde besøgende både fra
vores lokalområde, fra København og sågar helt fra Jylland.
Når vi er til foreningernes dag er det kun muligt at tilbyde skydning
med luftriffel. Ved skydesportens dag havde vi mulighed for at tilbyde
skydning med luftpistol og det var en stor succes. De der mødte op
var meget glade for arrangementet. Det opfordres til at vi deltager
igen hvis DGI laver arrangementet igen i 2019.
Når vi har arrangementer/stævner skal der bruges hjælp både på og
udenfor banen. Uden for banen handler det specielt om hjælp til at

passe cafe og ved stævner også til pasning af stævnekontor.
Udvalgsformanden opfordrer til at medlemmerne generelt bliver
bedre til at hjælpe til ved stævner o.lign. Jo flere vi er om det, jo
nemmere og sjovere er det.
Udvalgsformanden udtrykker STOR TAK mandags-instruktørerne.
Der gøres en kæmpe indsats med at tage imod og hjælpe nye skytter
og vores store børne- og juniorkorps på vej.
Også en KÆMPE tak til Pistolafdelingen for at hjælpe med
klargøringen inden indendørssæsonen startede. Pistolskytterne
stoppede skydningen lidt tidligere en onsdag aften og fik i stedet for
skydning gjort rent og skiftet pap mv. mens andre var i fuld sving
med byggeri på Præstøvej. Det var virkelig en dejligt hjælp.
Der var ingen spørgsmål til beretningen som herefter blev godkendt.

e.

Pistolafdelingen (Tom Ottosen):
Der var ingen beretning fra Pistolafdelingen

f.

Handicapafdelingen (Jake Bjerring):
Det går godt i afdelingen og der er stor aktivitet hver mandag
eftermiddag. Afdelingens skytter har deltaget i stævner både ind- og
udenlands. Der er gode resultater i børneafdelingen, hvor skytterne
er meget aktive.
Sæsonen 2019 byder på nye udlandsoplevelser.
Hver tirsdag kommer en specialskole og skyder - med stor succes.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse
af
revideret
regnskab
bilag
udleveret
på
generalforsamlingen (Bjarne Christensen på vegne af Steen Nielsen, der
ikke kunne være til stede):
Bjarne gennemgik hurtigt underposter fra regnskabet. Han havde tidligere
på dagen fået en meget hurtig forklaring til regnskabet og havde derfor kun
begrænset mulighed for at svare på spørgsmål efterfølgende.
Lars Skytte spurgte til udgifterne til kørselsgodtgørelse; hvad der var betalt
til, hvem der havde fået godtgørelse og hvad der var givet godtgørelse for.

Lars spurgte også til foreningens principper for kørselsgodtgørelse;
hvornår der gives kørselsgodtgørelse, hvem der kan få det og i hvilke
situationer? Lars har selv meget kørsel og er aldrig blevet tilbudt
kørselsgodtgørelse. Han har heller ikke vidst, at det var en mulighed…
Bjarne svarer ved hjælp af bilagsmappen og der ses bl.a. et bilag, hvor en
fejlgodtgørelse på et mindre beløb figurerer.
Lars præciserer sit spørgsmål: han spørger ikke specielt til udgiftens
størrelse, men til den generelle politik for udbetaling af godtgørelse.
Bjarne svarer at den store udgift kommer fra godtgørelse til div.
handicapstævner. Udgiften modtages efterfølgende som tilskud fra
idrætsorganisationen som har afviklet stævnet. Det er dog ikke helt klart
hvordan økonomien i denne driftspost ser ud.
Generalforsamlingen opfordrer på den baggrund den nye bestyrelse til at
undersøge posten og dens størrelse.
Bjarne vil sørge for at kassereren sender endeligt svar vedr. udgiftens
størrelse i tillæg til dette referat.
Herefter godkendes det nuværende svar af Lars Skytte .

Bjarne gennemgik herefter aktiver og passiver. Torben Kristiansen spørger
til udgiftspostering af den nyindkøbte kompressor, da det ikke ses på
regnskabet. Svaret er at kompressoren er indkøbt i 2019, i det nye,
indeværende regnskabsår.
“Ukendt navn” spørger til efter hvilke principper man værdiansætter
skydebaneanlæggene? Svaret er anlæggets nyværdi minus afskrivning.
Samme spørger til et lån fra 2017. Der opstår lidt forvirring men efter lidt
diskussion frem og tilbage svarer formanden tilfredsstillende for spørger.

Lasse R. P. spørger til hvorfor byggeriet ikke figurerer i budgettet? Bjarne
svarer at bestyrelsen har besluttet det sådan, men ingen i bestyrelsen
husker hvorfor.
Afstemning ved håndsoprækning om
Regnskabet blev godkendt med stort flertal.

4. Indkomne forslag:
Der var indkommet tre forslag:

regnskabets

godkendelse.

Forslag nr. 1 (Lars Skytte):
Foreslår en ændring af vedtægternes §6 til at: Generalforsamlingen er
foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i marts
måned og indkaldes med min. 14 dages varsel. Skriftlige forslag skal være
formanden i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.
Lars motiverer forslaget med at §6 i sin nuværende form angiver at forslag
skal være fremsendt inden indkaldelsen til generalforsamlingen, hvilket
ikke giver mening.
Bestyrelsen anbefaler et nej med henvisning til at forslag nr. 2, modtaget
fra Tom Ottosen, giver længere arbejdstid for bestyrelsen.
Da forslag nr. 2 også vedrører §6, beslutter generalforsamlingen at
udskyde afstemning om forslag nr. 1 indtil forslag nr. 2 er læst op og
motiveret.

Forslag nr. 2 (Tom Ottosen):
Foreslår ændring af §6 til at:
Generalforsamlingen indkaldes med min. tre ugers varsel. Skriftlige forslag
skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Tom motiverer forslaget med samme argument som Lars, samt at de tre
ugers varsel, hhv. 14 dage vil give bestyrelsen bedre betingelser for at
behandle de indkomne forslag på en ordentlig måde.
Bestyrelsen anbefaler et ja til dette forslag.
Lars Skytte trækker sit forslag nr. 1. Herefter
håndsoprækning. Forslaget vedtages enstemmigt.

afstemning

ved

Forslag nr. 3 (Henrik Pediersen):
Foreslår betaling ved træningsaftener for alle. Også selvom man køber
ammu i foreningen. For at få alle til at bidrage til drift af anlægget.
Henrik motiverer forslaget med at foreningens kontingent er meget lavt.
Og at han oplever at en del ikke får afregnet baneleje selvom de medbringer
egen ammunition. Forslaget fremsættes for at gøre betaling lige for alle.
Elisabeth Toftvad anker at man skal passe på at det ikke bliver “de
forkerte” der kommer til at betale, altså at de aktive brugere får hele
udgiften. Det er jo stadig hele foreningens anlæg.
Jan bakker Elisabeth op. Nævner at der er stor variation i både
kontingenter, ammunitionspriser, baneleje etc. fra forening til forening.

Generelt mumles der i generalforsamlingens fremmødte om usikkerhed på
fordelen i at pålægge skytterne en større ekstraudgift, specielt for de, der
træner to gange om ugen.
Efter en del debat trækker Henrik forslaget. Generalforsamlingen opfordrer
dog den kommende bestyrelse til at arbejde med kontingentets størrelse,
da udgifterne til driften af anlægget snart ikke længere kan dækkes som
det er lige nu.
Bjarne knytter en kommentar til forslag nr. 3 og debatten:
Bestyrelsen anbefalede et nej hvis forslaget var kommet til afstemning.
Bestyrelsen vil gerne tage problematikken op. Ammunitions indkøbspriser
er stigende og derfor vil den pris, foreningen sælger til ikke kunne sættes
ned. Den nye bestyrelse må kigge på det.

5. Kontingent:
Bestyrelsen foreslår generel stigning på 100 kr., dvs. nyt kontingent bliver
500,- for børn/junior og seniorer og 650,- for voksne.
Stigningen skal bl.a. bruges til opsparing til renovation af 50m/200m-bane
samt bygning af ny pistolbane og tilhørende hus på Præstøvej.
Forslaget vedtaget med flertal ved håndsoprækning

Herefter en kort PAUSE

6. Valg af formand:
Bjarne genopstiller alligevel på opfordringer.
Lasse præsenterer sig selv: 50 år. Medlem i bestyrelsen de sidste syv år. Har
selv to drenge, der skyder. Er instruktør om mandagen og formand for
udendørsanlægget på Præstøvej.
Skriftlig afstemning.
Ved optælling af stemmerne er der for mange stemmesedler i bowlen i
forhold til optalt antal stemmeberettigede ved generalforsamlingens start.
Stemmetællerne spørger ud i forsamlingen hvor mange der ikke er
stemmeberettigede og beder disse række hånden op. Tre giver sig til kende,
hvilket betyder at antallet af stemmeberettigede korrigeres fra oprindeligt
talte 61 til nu 65.

Resultat af afstemningen blev efterfølgende:
Bjarne Christensen blev valgt med 33 stemmer mod 32 til Lasse R.
Pedersen. Bjarne fortsætter derfor som formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Tom Ottosen (Pistol) modtager genvalg. Ingen modkandidater. Tom
vælges.
Lasse R. Pedersen (Riffelafd.) vælger efter pkt. 6 ikke at genopstille. Bjarne
foreslår Kazi (handicapafd.). Kazi vælges.
Birthe Skytte genopstiller ikke. Bjarne foreslår Rune Jensen (handicapafd.).
Rune Jensen vælges.
Peter Koch (handicapafd.) genopstiller. Ingen modkandidat. Peter Koch
vælges
Bestyrelsen består herefter af Bjarne Christensen (formand), Tom Hansen
(Riffelafd.), Steen Nielsen (kasserer), Tom Ottosen (Pistolafd.), Kazi
(handicapafd.), Rune Jensen (handicapafd.), Peter Koch (handicapafd.),
Jake Bjerring (handicapafd.) og Leif Nielsen (Pistolafdelingen)

8. Valg af bestyrelsesmedlemssuppleanter:
Martin Christensen (handicapafd.) opstiller
modkandidater. Martin vælges.

som

1.

suppl.

Ingen

Jens Frimann (handicapafd.) opstiller og vælges som 2. suppl.

9. Valg af Bilagskontrollant:
Tove Sønderstgård er ikke til stede ved generalforsamlingen og har ikke
tilkendegivet om hun ønsker at genopstille. Derfor foretages nyvalg.
Jane Solberg stiller op og vælges.

10. Valg af Bilagskontrollantsuppleant:
Henrik Pedersen genopstiller ikke
Søren Solberg opstiller og vælges.

11. Eventuelt:

Jane Solberg spørger til Mobilepay? Bjarne meddeler at det er bestilt og
undervejs men tager tid, da det skal sikres at penge går til de rigtige
kontonumre.
Generalforsamlingen fastslår at det ønskes at den nye bestyrelse
udarbejder en politik for udbetaling af kørselsgodtgørelse og andre
lignende udgifter.
Bjarne afsluttede herefter generalforsamlingen med et håb om at den nye
bestyrelse kan arbejde sig igennem krisen, undgå klikedannelser og skabe
en god fremtid for foreningen. Tak til dirigenten.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Og ringede generalforsamlingen af.
21. marts 2019/SPL

