Næstved den 3. marts 2020

Indkaldelse til generalforsamling nr. 157 i Næstved Skytteforening
Bestyrelsen i Næstved Skytteforening indkalder hermed
til ordinær generalforsamling nr. 157

TORSDAG DEN 26. MARTS 2020
kl. 19.30
på Brolæggervænget 14

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
1a. Valg af stemmetællere
2. Formandens beretning, herunder rapport fra udvalgsformændene
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest
marts 2020)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand (ulige år)/kasserer (lige år)*
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen*
9. Valg af bilagskontrollant
10. Valg af bilagskontrollant suppleant
11. Eventuelt

*Se bagsiden

Vedr. pkt. 6.,7. og 8.:
Ved en ekstraordinær Generalforsamling den 2. maj 2019 blev hele bestyrelsen
udskiftet. Fra 2. maj 2019 til dd. har bestyrelsen været sammensat som angivet
nedenfor:

a. Fire personer meldte sig og blev valgt for to år:
Anders Røge (Riffelsekt., ung voksenskytte)
Tom Hansen (Riffelsekt., far til juniorskytte) på første best.møde valgt til kasserer
Thomas Larsen (Riffelsekt., far til BK-skytte)
Tom Ottosen (Pistolafd., pistolskytte og instruktør) på første best.møde valgt til
næstformand

b. 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) E
 rstattet i juni 2019 af Marianne Mandrup
Stine Lindevall (Riffelsekt., mor til BK-skytte, voksenskytte)
Mikkel Pedersen (Riffelsekt., ung voksenskytte, BK- og juniorinstruktør)

c. Som suppleanter valgtes
Marianne Mandrup (Riffelsekt., mor til bk-skytte)
Kim Dalgaard (Riffelsekt., far til ung voksenskytte)
Følgende er på valg i 2020:
På valg ved den kommende generalforsamling:
Tom Hansen (kasserer) skal vælges for en to-årig periode jf. vedtægterne, derfor på
valg i år.
Jens Mandrup (Riffelsekt., BK- og juniorinstruktør, far til BK- og juniorskytte)
Stine Lindevall (Riffelsekt., mor til BK-skytte, voksenskytte)
Mikkel Pedersen (Riffelsekt., ung voksenskytte, BK- og juniorinstruktør)
Marianne Mandrup genopstiller ikke.
Der er pt. en ledig post som suppleant og bestyrelsen opfordrer foreningens
medlemmer til at overveje at opstille. Som suppleant deltager man i
bestyrelsesmøderne og har taleret men ikke stemmeret.

