24. marts 2019
REFERAT HISTORISK RIFFELSKYTTEFORENING SJÆLLAND
Dato: 20. marts 2019.
Tid: 1900-2010
Sted: Højgårds vænge, Bagsværd
Dagsorden:
§ 12. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af kasserer.
9. Valg af sekretær.
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
13. Valg af delegerede til HSF's Årsmøde
14. Eventuelt.
Dagsorden / Referat
1. Valg af dirigent og referent
Finn Redke valgt som dirigent / Referent Martin Stawitzki.
Dirigent godkendte at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ved formand Søren Monies.
Der er flere ideer på tegnebordet. Bjarne er i gang med genladning til skydning på kortbane,
Her er skydeprogram prøvet på bane 13. Der meldes ud senere når koncept mv. er klart.
Forbundet:
Intet nyt
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Skytteunionen:
Våbenloven er blevet skærpet. Der skal i fremtiden laves SKV 6 på alle nye medlemmer.
Den skal udfyldes og anmeldes hvis nye medlemmer ikke har en SKV2 i forvejen. (til egen
klub og evt. andre klubber)
DGI har lavet en ny skydeleder uddannelse der skal gennemføres hvis man vil skyde alene.
Denne kan gennemføres som E-learning på DGI’s hjemmeside
Kortprinter:
Der vil blive lavet medlemskort da klubben har købt en kortprinter. Ved fornyelse af
kontingent udleveres års klistermærke der sættes på kortet.
(Der blev forvist mulige designs)
Klub våben:
Klubben har købt en Garand riffel af en af klubbens medlemmer. Samtidig ses der på at
erhverve en K98, en Lee-Enfield og evt. en pistol P08.
Klubben mangler plads i skabet vi har i bunkeren, derfor har vi fået lov til at lave et skab
ved 200m banen til tasker mv. (Vi afventer lige det sidste OK før vi får lavet skabet)
3. Økonomi.
Klubbens økonomi er sund. Regnskabet er godkendt af revisor. (Se regnskab)
4. Fastsættelse af kontingent.
En enig bestyrelse fastholder kontingentet på Kr. 350,- i 2019.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år.
Der er ikke forslag til størrere indkøb mv i 2019andet end klub våben (se pkt.2)
6. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget nogle skriftlige forslag.
7. Valg af formand.
Ikke på valg
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8. Valg af kasserer.
Ikke på valg
9. Valg af sekretær.
Martin Stawitzki på valg / Martin modtog genvalg
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Niels Halager blev valgt ind som ekstra bestyrelsesmedlem.
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Ikke på valg
12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ikke på valg
13. Valg af delegerede til HSF's Årsmøde
Der er ikke modtaget nogen indkaldelse endnu men alle er velkomne til at deltage
14. Eventuelt.
DM:
Formand foreslog DM i efteråret. Niels og Anders er tovholdere på arrangementet.
Ny skydninger:
Bjarne fortalte om de nye skydninger på 15, 25, 50 M med ny ammunition med mindre ladning.
Dette tester han i øjeblikket med skydninger på bane 13. Han vender tilbage når konceptet er
klar til at blive rullet ud.
Formand: Der kan evt. skæres ned i pistol bane dagene for at dække udgifterne på bane 13.
Jens: Hvad er prisen på banelejen på bane 13
Kurt: Prisen er ca. 200kr pr time
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Søren F: Der kan ikke sløjfes pistol dage da det ikke er et punkt på dagsordenen
Import af våben:
Søren spurgte forsamlingen om der var nogen der havde erfaring med at inpotere våben fra
Tyskland.
Bjarne: det er faktisk ikke så svært med tilladelser / transport.
Torben: Jeg har brugt Clauberg i Flensburg.
Der vil blive udarbejdet en vejledning der lægges på klubbens hjemmeside.
SKV:
Formanden indskærpede brugen af SKV fra hjemmesiden da håndskrevne dokumenter ikke
godtages mere!
Ammunition:
Jens Kyed foreslog ændringer til klubbens ammunitionspriser da nogle af priserne havde ændret
sig.
Søren F: Der kan ikke tages beslutninger under punktet EVT. Men ammunition / Budget
ændringer kan besluttes af bestyrelsen alene.
Formand: Sørger senere på året for at der kommer mere 303 ammunition til klubben fra
Luxemburg.

Dirigent afsluttede mødet kl. 2010 og takkede for god ro og orden.
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