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Dagsorden ifølge fremsendte invitation 
 

1) Valg af dirigent: 
• Kaj blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, i henhold til 

indkaldelse. 
 

2) Formandens beretning:  
• Velkomst af formanden.  
• Formanden underrettede om at der har været en sortkrudt riffel cal 22 tilhørende 

dbdfs, som ikke måtte vare tilhørende længere. Riflen er blevet afmeldt, og 
videregivet til den gamle formand Allan. Riflen er blevet givet væk, da den ikke har 
værdi af nogen art.  

• Der er blevet afholdt elektronisk våbenkontrol, som var en succes. 
• De arrangementer der skulle have været afholdt i løbet af året er blevet aflyst, pga. 

Covid 19. 
 

3) Regnskab: 
• Regnskabet bliver udleveret, og der bliver spurgt ind til de faldende kontingenter. 

Det bliver begrundet med at der har været nedgang i medlemmer, hvor vi pt er på 
29. 

 
4) Indkommende forslag: 

• A: Enighed om at indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 
dage forud, for hvor generalforsamlingen afholdes. 

• B: Ingen bemærkninger. 
• 4,1) Ingen bemærkninger.  
• 6,3) Ingen bemærkninger. 
• 6,7) ingen bemærkninger. 
• 6,8) Der spørges ind til hvor punktet kommer fra, det svares at det kommer fra 

hovedforbundet. 
 

5) Kontingent: 
• Enighed for at det bliver på samme niveau 

 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

• Ancher Larsen: Genvalgt. 
• Jens Daniel Kjeldgaard overtager for Mikkel Bertelsen. 
 

 



7) Valg af repræsentant og 1 suppleant: 
• Flemming Dahl: Genvalgt til suppleant. 

 
8)  Valg af 2 revisor:  

• Niels Peter overtager for Ib Andersen  
• Palle Heine overtager for Klaus Møller som suppleant 

 
9) Eventuelt: 

• Der påtegnes at der under punktet kontingent, står lokale/bane leje. Dette rettes til 
Vodskov Skytteforening. 

• Der er lidt bekymring om de faldende medlems tal, blandt andet pga Covid 19. 
Formanden er klar over der er en udfordring, som vi står overfor at få løst. Derfor er 
det også vigtigt at vi i klubben er åbne og positive over for ideer, så vi kan få nogle 
flere medlemmer.  

• Der spørges ind til pladser på duel banen. Så længe der er frie skydetider, vil der 
altid blive blandet sortkrudt og røgsvagt. Hvis der er så mange sortkrudt at de kan 
besætte alle banerne, er der mulighed for at åbne tidligere for røgsvagt. Der må 
skydes røgsvagt fra kl 09.00. Dette kræver dog både bane og kasse vagt.  

• Banebookning. Det håbes at der efter sommerferien kan åbnes op, for at man igen 
kan komme frit og uden skydetid. Dette kan dog ændres, ifølge myndighedernes 
udmeldelse. 

• Der bliver snakket om generalforsamlingen fra hovedforbundet, den 29/5-2021. 
Der er ikke ret stor opbakning for at tage derned under de nuværende restriktioner, 
pga Covid 19. Formanden spørger ind til om der er nogen der har lyst til at tage 
derned, men det er der ikke.  

 
 
 
 
 
Dirigenten afslutter, og erklære mødes for sluttet. 
 


