Referat af ekstraordinær generalforsamling i Næstved Skytteforening
torsdag den 2. maj 2019 kl. 19:30

Den ekstraordinære generalforsamling var begæret i henhold til § 10. Bestyrelsen havde modtaget
begæring herom medfølgende nedenstående forslag til dagsorden. Begæringen var underskrevet af
flere end 20 % af foreningens aktive medlemmer. Vedtægternes § 10 var derfor opfyldt.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3.
Mistillidsvotum til formanden, valg af Formand.

Der var ved den ekstraordinære generalforsamlings start 64 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Mødet blev indledt med at formand Bjarne Christensen konstaterede at betingelserne i vedtægternes
§10 var opfyldt. Dernæst meddelte formanden at han og den samlede bestyrelse (valgt på ordinær
generalforsamling den 21. marts 2019) trådte tilbage og at han selv ikke stillede op til valg igen, heller
ikke til bestyrelsen. Hvad resten af bestyrelsesmedlemmerne ønskede måtte være op til dem selv.

1. Valg af dirigent
Der var ingen forslag til dirigent og ikke umiddelbart nogen, der meldte sig. Efter lidt stilhed
meldte Jane Solberg sig og blev valgt med klapsalve.

2. Valg af stemmetællere
Marianne Mandrup, Thomas Larsen, Torben Kristiansen meldte sig og blev valgt uden
modkandidater.

3. Valg af formand
Bjarne Chr. stillede som meddelt ved mødets start ikke op. Lasse Rogert Pedersen stillede op.
Der var ingen modkandidater. Lasse R.P. blev valgt uden stemmeafgivelse. Svend Aage Jensen
krævede herefter skriftlig afstemning og optælling, så man vidste hvor mange der stemte på
Lasse. Efter lidt debat skar dirigenten igennem: En skriftlig afstemning ville ikke give mening, da

der ikke var nogen modkandidater og ikke var nogen medlems-protester imod Lasse R.P. som
formand. Derefter blev der ved håndsoprækning konstateret et klart flertal for valg af Lasse R. P.
som ny formand.
Svend Aage Jensen spurgte til årsagen til at nogle medlemmer havde udtrykt mistillid til
formanden og begæret ekstraordinær generalforsamling.
Henrik Pedersen motiverede begæringen om ekstraordinær generalforsamling og nyt formandsvalg
med en beskrivelse af den mistillid til afgået formand Bjarne Christensen som har naget en stor
skare medlemmer i flere år. Ved generalforsamlingen i marts 2018 meddelte Bjarne Chr. at han
ikke ville stille op til næste valg, altså i 2019. I 2018 blev Lasse R. P. derfor spurgt og “kørt i stilling”
til at overtage formandshvervet efter Bjarne. Ved den ordinære generalforsamling i marts måned i
år meddelte Bjarne Chr. ved forsamlingens start, aldeles uventet, sit kandidatur til formandsvalget.
Bjarne Chr. blev på den ordinære generalforsamling valgt med 33 stemmer mod 32 stemmer til
Lasse efter omtælling af både antallet af tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer og a
 f de
afgivne stemmer. Det kaotiske forløb ved den ordinære generalforsamlings afvikling gav mistilliden
til Bjarne Chr. ny næring og derfor blev der i de følgende uger samlet underskrifter ind for at kunne
begære den ekstraordinære generalforsamling.

“Georg” (?) spurgte hvorfor hele foreningen skulle inddrages i konfliktens personlige deltagere og
kaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Henrik Pedersen indledte svar og efter et stykke tid standsede dirigenten kort efter debatten.
Dirigenten konkluderede meget bestemt at mistillid til en formand i en forening ikke kan rejses og
behandles uden at involvere foreningens medlemmer. Derfor var foreningens medlemmer indkaldt
til denne ekstraordinære generalforsamling med det ene reelle punkt på dagsordenen, nemlig at
få valgt en ny formand, hvilket nu var sket.

4. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
Da den samlede bestyrelse var afgået ved mødets start blev det nødvendigt med et ekstra
punkt på dagsordenen, nemlig valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
Der skulle vælges fire medlemmer for to år, fire medlemmer for et år og to suppleanter. Da der
lige var valgt ny formand og den tidligere bestyrelse ikke havde nogle kandidater til den nye
bestyrelse, var det muligt for medlemmerne hver især at stille op til bestyrelsen.
Lasse R.P. pointerede inden valg af bestyrelsesmedlemmer at en af de nyvalgte skulle være
villig til at overtage kasserer-hvervet, da foreningens nuværende kasserer Steen Nielsen var
afgået med den tidligere bestyrelse og ikke ønskede at stille op igen.
Fire personer meldte sig og blev valgt for to år:

Anders Røge (Riffelsekt., ung voksenskytte) Tom
Hansen (Riffelsekt., far til juniorskytte) Thomas
Larsen (Riffelsekt., far til BK-skytte) Tom Ottosen
(Pistolafd., pistolskytte og instruktør)

Ligeledes meldte fire personer sig og blev valgt for et år:
Jens Mandrup (Riffelsekt., BK- og juniorinstruktør, far til BK- og juniorskytte)
Jane Solberg (Pistolafd., pistolskytte) Stine Lindevall (Riffelsekt., mor til
BK-skytte, voksenskytte) Mikkel Pedersen (Riffelsekt., ung voksenskytte, BKog juniorinstruktør)
Til suppleanter meldte to personer sig og blev valgt:
Kim Dalgaard (Riffelsekt., far til ung voksenskytte) Marianne
Mandrup (Riffelsekt., mor til BK- og juniorskytte)

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Lasse Rogert Pedersen for en kort
bemærkning. Lasse sluttede forsamlingen med at udtrykke tristhed over den situation, som foreningen
lige nu står i. Lasse opfordrer til sammenhold og til at alle ser fremad. Han er som ny formand meget
bevidst om at der ligger en stor opgave foran ham og den nye bestyrelse med at få samlet op så ingen
medlemmer føler sig udelukket af fællesskabet. Til sidst takkede han for fremmødet.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.45.
Bestyrelsen holdt efterfølgende et kort møde, hvor Tom Hansen blev valgt til ny kasserer.

