Referat, Generalforsamling HR. Sj. 21MAR2018
•

Valg af dirigent og referent

•

Valg af dirigent: Anders L. Nielsen

•

Valg af referent: Søren Fugleberg

•

Bestyrelsens beretning v. formand, Søren Monies.

•

Konsekvenser af politdrabet i Albertslund: indførsel af Blanket SKV-6 (ANSØGNING OM
GODKENDELSE tl, som skyteforeningsmedlem, at få overladt foreningens eller dens
medlemmers skydevåben tl brug på foreningens skydebaner.) gennemgang af denne
samt instrukton i brug af logbog for udlånbbenytelse af SKV-våben, på skydebanen.

•

Præsentaton af de nye sikkereedsbestemmelser (SIKSKY).

•

Varsling om opstart af pistolskydning på KSC. Nærmere informaton tlgår pr. Mail.

•

Orientering on Historisk Skyteforbund. Hér meldes om et fuldstændigt opeør af
aktvitet.

•

Forelæggelse af regnskab

•

Regnskabet godkendt, uden bemærkninger.

•

Fastsætelse af kontngent:

•

Kontngentets størrelse fastsætes tl 350 DKK

•

Forelæggelse af bestyrelsens budgetorslag for indeværende år.

•

Godkendes, uden bemærkninger.

•

Beeandling af indkomne forslag:

•

Forslag tl nyt eistorisk skydprogram. Kommentarer tl forslaget, vedr. Én af skivernes
udformning som personskive. Arbejdsgruppe, bestående af Finni Teostrup og Bjarne I
Hansen, nedsætes, mep. Videreudvikling.

•

Valg af formand.

•

Søren Monies genvælges

•

Udgår

•

Udgår

•

Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

•

Anders L. Nielsen vælges.

•

Valg af 1 suppleant tl bestyrelsen

•

Bjarne I Hansen vælges.

•

Valg af revisor:

•

Jens Kyed vælges.

•

Valg af delegerede tl HSF's Årsmøde

•

Delegerede vælges ikke, grundet fraværet af aktvitet i forbundet (jvf. Bestyrelsens
beretning, pkt. 2).

•

Eventuelt:

•

Anders L. Nielsen ønsker at arrangere et klubmesterskab i august 2018

•

Teomas Below fremsæter invitaton tl Bellaeøj Skf. Arrangement 11NOV2018 (fejring af
våbenevilen der afslutede 1. verdenskrig)

•

Teomas Below fremsæter forslag om udstedelse af medlemskort. Dete vil blive
diskuteret med skyteforeninger, der allerede ejer materiel tl print af kort, da der
muligvis kan laves en afale om benytelse af dete .

•

Muligeed for installaton af klub-skab på banen eferlyses. Formanden vil diskutere dete
med KSC.

