Referat af generalforsamling nr. 157 i Næstved Skytteforening
afholdt torsdag 20. august 2020
(udskudt fra 26. marts 2020 pga Corona)
28 tilstede samt 7 bestyrelsesmedlemmer og 1 dirigent

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Henrik Pedersen foreslået og valgt.
1a. Valg af stemmetællere
Peter Nielsen og Torben Kristiansen

2. Formandens beretning, herunder rapport fra udvalgsformændene:
Bestyrelsen (LRP):
2019 lidt omtumlet. Ny bestyrelse. Samling af foreningen er missionen. Det er
svært. Men vi kommer fremad og arbejder derhenad. Husk at
foreningskontingentet er en adgang til et fællesskab og nogle muligheder, men
vi skal være bedre til at løfte i flok.
Byggeriet af pistolhuset på Præstøvej er i gang og står næsten færdigt.
Klubhusets ombygning er på det nærmeste afsluttet og det er blevet lækkert.
Der er lavet samarbejdsaftale med Jagtforeningen og støjvolden er i gang - men
nu skal der laves et støjværn. De to foreninger søger i fællesskab støtte til dette,
så arbejdet kan laves uden at optage lån.
Foreningens seniorer har hjulpet med ved foreningens deltagelse i Skole-DM i
skydning. Det gentager vi.
Skydesportens Dag er fortsat populær. I år gav den otte nye medlemmer.
Foreningernes Dag gav ikke lige så godt udbytte som den plejer.
Stor TAK til alle, forældre, seniorer, skytter, hjælpere osv. for den store hjælpe
til arrangementer i årets løb.

Pistolafdelingen (TO):
Der er fremskridt efter et par års stilstand. Der er kommet en del nye
pistolskytter til. Der er et godt fællesskab. Der kan godt bruges flere hænder.

Riffel og cafe (SPL/MP):
Pga corona er der ikke kommet så mange resultater. I september 2019 vandt
Jonas R. Pedersen guld ved DM på 300 m. Ved LDM indendørs i februar vandt
Camilla Kristiansen guld i voksen åben klasse. Seniorholdet vandt også guld ved
samme lejlighed mens Holdet for voksne, åben klasse blev nr. 2 og vandt sølv.
Der er opstartet holdtræning for junior-skytter og unge voksne. De har trænet
udendørs hele foråret og sommeren og rykker nu indendørs. De trænes af
Elisabeth Toftvad. Holdtræningen er en stor succes og skaber et godt
sammenhold mellem de unge mennesker. Det kan hjælpe dem til at blive i
foreningen.
I cafeen er der i året anskaffet en ny ovn til køkkenet. Sortimentet er blevet
ændret en del, primært i forbindelse med stævner, hvor der bl.a. kan købes
flæskestegssandwich med friskstegt kød og sprøde svær. Der har været god
omsætning i cafeen. Et af vores medlemmer har hjulpet med sponsering af
drikkevarer fra Royal Unibrew. Det medvirker til at give et ekstra overskud i
pengekassen og vi er meget taknemmelige for sponsorgaven. I denne sæson har
cafeen i alt givet et overskud på ca. 3500,- Det er ikke så meget som håbet men
er absolut acceptabelt alligevel når vi tager corona-nedlukningen i betragtning:
på den konto har vi mistet et stort beløb i indtægter, dels fra tre manglende
stævner, dels fra manglende salg til div. skoler og alm. medlemmer under
nedlukningen.
Alle beretninger godkendt med applaus.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Pt. 251 medlemmer. Heraf har 75 endnu ikke betalt kontingent. Efter udskiftning
af bestyrelsen i 2019 har 41 meldt sig ud af foreningen. Målet er at når 2020
afsluttes er der ikke flere restancer og når der er GF i 2021 er medlemslisten
korrekt afstemt og indeholder kun betalende medlemmer.
Svend Aage Jørgensen spørger om man har stemmeret hvis kontingent ikke er
betalt? -Og hvordan man holder øje med det ved generalforsamlingen?
LRP svarer:
Som vedtægterne er har man stemmeret når man er aktivt medlem. Derfor har
man principielt stemmeret selvom man har restance på kontingentet. Det vil
kræve en vedtægtsændring hvis stemmeret kun skal kunne opnås ved rettidigt
betalt kontingent.

Opstår der tvivl om stemmeberettigelse kan formand og kasserer afklare dette
ved fremmødet på generalforsamlingen.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest
onsdag 5. august 2020)
Bestyrelsen har foreslået ændring af §6 vedr. indkaldelse til generalforsamling.
I forsamlingen opstod debat om medlemmer, der er fritaget for digital post,
mht. hvordan de modtager indkaldelse fremadrettet.
Forsamlingen udarbejdede i fællesskab et nyt forslag til formulering af §6 der
lyder:
Ny tekst:
“§6 …….og indkaldes på foreningens hjemmeside og facebook samt udsendes
via e-mail til medlemmer der har opgivet denne. Medlemmer med fritagelse for
digital post modtager indkaldelsen pr. brev, enten personligt afleveret i
postkasse på medlemmets adresse eller med B-post. Indkaldelsen skal udsendes
med minimum tre ugers varsel.”

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Vedtaget

6. Valg af formand (ulige år)/kasserer (lige år)
Tom Hansen genopstiller til posten som kasserer. Ingen modkandidater. Tom
Hansen valgt for to år frem til 2022.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jens Mandrup
Stine Lindevall
Mikkel Pedersen
genopstiller. Alle vælges for to år uden modkandidater.
Marianne Mandrup genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår at posten holdes
vakant så den kan besættes i årets løb, evt. med et medlem fra pistol- eller
para-afdelingen. Forslaget møder opbakning fra GF, vedtages og posten holdes
åben.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Ulrik Gelu (pistol) opstiller.

Knud Larsen (pistol) opstiller.
Birthe Skytte (riffel) opstiller.
Skriftlig afstemning under corona-hensyn afviklet med angivelse af to navne på
en stemmeseddel. Der kan afgives 36 stemmesedler i alt, altså maks. 72
stemmer.
Resultat:
Ulrik: 10 stemmer
Knud: 25 stemmer
Birthe: 31 stemmer
Ialt 66 stemmer, ingen ugyldige. 3 blanke sedler.
Birthe Skytte og Knud Larsen er valgt, begge for et år.

9. Valg af bilagskontrollant
Leif Klausen genopstiller. Genvælges uden modkandidat.

10. Valg af bilagskontrollant suppleant
Henrik Pedersen genopstiller. Genvælges uden modkandidat.

11. Eventuelt
Forsamlingen roste bestyrelsen for godt arbejde. Spørger til det kommende
referats offentliggørelse. Det vil ske via hjemmeside og medlemsmail.
Elisabeth Toftvad slår et slag for at få skaffet flere medlemmer. Alle ideer bør
komme på bordet.
LRP og HP fortæller kort om planer for vedligeholdelse og forbedringer på 15m,
bl.a. skal vægge og gulv males og der skal etableres ny belysning, der vil blive
bedre end den eksisterende.
Indendørs sæson startes pr. 31. august da udendørs ikke er aktuelt efter aflysning
af DM. 50m banen lukkes ikke ned, men der vil ikke være faste skydeaftener og
banevagter derude mere i år.
Arbejdsdag på 50m bliver den 26. september.

Fremtidsplaner:
Opstart af bueskydning og airsoft; det kræver nye hjælpere - hvem vil være
med? -Det giver flere og yngre medlemmer.

Uddannelse af trænere og opbygning af holdtræning for at sikre fastholdelse af
unge medlemmer.
Jørgen Søndergaard: Mulighed for afvikling af bankospil for at samle midler til
foreningen? → God ide, det vil bestyrelsen arbejde videre med.
Ref/Stine Lindevall

