Hillerød Skytteforening

Hillerød Skytteforening Ordinære Generalforsamling
5. april 2019
Referat af mødet fredag d. 5. april 2019 kl 18:00
Dagsorden
1. Valg af referent og dirigent (stemmetæller).
a. Foreslår Michael Larsen som referent og Lars Hedegaard Larsen som dirigent.
2. Formandens beretning samt beretning fra pistolkoordinatoren og riffelkoordinatoren.
3. Kassereren fremlægger regnskabet.
4. Indkomne forslag.
a. Reviderede vedtægter (vedhæftet):
1) Grundet meget lav riffelaktivitet, kan pistol og riffelkoordinator godt være
en og samme person.
2) Det er svært at holde styr på hvem der er på valg, og der er rod i systemet.
Det vil alt andet lige være meget lettere og måske mere
overkommeligt/overskueligt, hvis alle valg kun er for et år ad gangen.
3) Den eksisterende paragraf vedrørende ophævelse af foreningen er
inkonsistent, der må være røget noget ud på et tidspunkt. Formulering
tilrettet gængs praksis.
5. Valg:
A. Valg af formand og kasserer
▪ Brian Marcussen på valg og modtager genvalg.
B. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
▪ Steen Pico på valg og modtager genvalg.
▪ Dorte Dyregaard udtrådt og afløst af Lars Hedegaard Larsen, der modtager
valg.
▪ Kaj Greisager udtrådt og afløst af Jan Witt, der modtager valg.
C. Valg af suppleanter
▪ ?
D. Valg af kritiske revisorer
▪ Ming Jørgensen på valg og modtager ikke genvalg, Dennis Bagge opstiller.
E. Valg af kritiske revisorsuppleanter
▪ Poul Nielsen på valg og modtager genvalg
▪ Jørgen Eskildsen udtrådt, Ole Collin opstiller
F. Valg af fanebærer
▪ Poul Nielsen på valg og modtager genvalg
G. Valg af reservefanebærer
▪ Shila Pico på valg og modtager genvalg
6. Eventuelt.
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Referat
Ad 1) Valg af referent og dirigent (stemmetæller)
Formand, Brian Marcussen, startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling.
37 stemmeberettigede medlemmer fremmødt.
Brian Marcussen foreslog Michael Larsen som referent og Lars Hedegaard Larsen som dirigent (og
stemmetæller).
Ingen modkandidater eller protester, begge accepterede og takkede for valget.
Lars Hedegaard Larsen startede med at fastslå at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og varslet,
da vedtægternes §16 stk 2 ”Den årlige ordinære generalforsamling afholdes senest med udgangen
af april måned” og §16 stk 3 ” Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel
i de mest udbredte digitale medier foreningen normalt anvender til kommunikation til/mellem
medlemmerne, herunder foreningens hjemmeside og e-mail.”.
Indkaldelsen skulle ske senest fredag d. 15. marts og er langt tidligere
•
•
•
•

e-mail afsendt d. 21. februar 2019
opslag på foreningens hjemmeside www.hillerodskytteforening.dk d. 24. februar 2019
opslag på foreningens åbne facebook gruppe d. 23. februar 2019
opslag på foreningens lukkede medlems facebook gruppe d. 23. februar 2019

Derefter informerede Lars Hedegaard Larsen om at problematikken vedrørende Hanebjerg
Skyttecenter og Hillerød Skytteforening/Lars Bilø ikke behandles på nærværende
generalforsamling, men på en ekstraordinær generalforsamling (mandag d. 29. april 2019 kl 19:00),
da det er et stort og følelsesladet emne vil vi dels ikke ‘ødelægge’ den ordinære generalforsamling
med dette og dels så synes vi, at der bør afsættes en hel aften til det, og hvor folk har mulighed for
at forberede sig.
Ad 2) Formandens beretning samt beretning fra pistolkoordinatoren og riffelkoordinatoren.
Brian Marcussen startede med at takke for den store opbakning og arbejdskraft fra medlemmerne
ifm renoveringen af afsnit A, både sidste forår og har i vinter.
Og for hjælpen til at få afviklet skoleskydningen med 56 deltagende børn, en kæmpe success.
Pistolkoordinator, Steen Pico, takkede for den store opbakning til divisionskydningen, som har
været ramt af stort frafald blandt skytter i år, også den divisionsansvarlige, men Karina Petersen tog
over og på trods af udfordringerne lykkedes det alligevel at komme godt i mål.
Hillerød vandt igen i år 1. division på både .22 og luft, og 2. division vandt vi også på .22
Det er så
•
•
•

5. år i træk vi deltager med 2 hold i 1. division på .22
3. år i træk vi vinder 1. division på både .22 og luft
2. år i træk vi også vinder 2. division på .22.

Riffelkoordinator, Lars Hedegaard Larsen, kunne berette at han udelukkende var riffelkoordinator
af navn, da han havde erstattet den hidtidige riffelkoordinator, Dorte Dyregaard, som var udtrådt af
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bestyrelsen og foreningen, og en skulle have titlen iht vedtægterne. Men der vil blive forsøgt at
starte riffelaktiviteter op igen, men det kræver indsats fra riffelskytter.
Det blev bemærket, at der også havde været divisionsskydning med rifler.
Der blev stille spørgsmål angående børneskytter, og svaret er at vi ikke på nuværende tidspunkt har
noget at tilbyde børneskytter, da der ikke er nogen til fast at træne og tage sig af børneskytter.
Såfremt en børneskytte har en forældre eller anden voksen som er skytte, og som kan tage sig af
børneskytten, så er de naturligvis velkommen, men generelt må vi desværre afvise skytter under
under 16 år.
Ad 3) Kassereren fremlægger regnskabet
Michael Larsen fremlagde regnskabet og fremhævede både et positivt driftsresultat og en pæn
kassebeholdning, og det selvom der er brugt penge på renovering osv.
Ad 4) Indkomne forslag
a) Reviderede vedtægter
Lars Hedegaard Larsen præsenterede forslaget til ændring af vedtægter, og det blev efter lidt debat
vedtaget med 28 stemmer for og 6 stemmer imod, hvilket er mere end de krævede 2/3 flertal for
vedtægtsændringer.
Poul R kommenterede/ønskede mere fokus på riffelskydningen og ønskede at foreningen fortsat
havde både en pistol- og en riffelkoordinator. I forhold til forslaget om at alle er på valg hvert år var
han imod fordi det kunne give problemer med kontinuiteten såfremt flere vigtige bestyrelsesposter
blev skiftet samtidig.
Lars/Michael argumenterede for forslaget som dels bedre kunne motivere medlemmer i at stille op
til bestyrelsen, dels nemme at finde ud af i praksis hvem der er på valg de enkelte år og dels oftere
at kunne skifte bestyrelsesmedlemmer som er "kørt træt i det".
Generalforsamlingen fortsætter efter de nye vedtægter, dog er de poster som sidste år blev valgt for
en 2-årig periode, ikke på valg i år – kun de fremtidige valg er for en et-årig periode.
Ad 5) Valg
A) Valg af formand og kasserer
Brian Marcussen på valg og modtager genvalg.
Ingen modkandidater, Brian Marcussen valgt til formand.
Formand og kasserer er således hhv
•
•

Brian Marcussen (formand)
Michael Larsen (kasserer)
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B) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Steen Pico på valg og modtager genvalg.
Dorte Dyregaard udtrådt og afløst af Lars Hedegaard Larsen, der modtager valg.
Kaj Greisager udtrådt og afløst af Jan Witt, der modtager valg.
Ingen yderligere kandidater meldte sig, så Steen Pico, Lars Hedegaard Larsen og Jan Witt valgt til
bestyrelsen, som dermed, udover formand og kasserer, består af
•
•
•
•

Karina Petersen
Steen Pico
Lars Hedegaard Larsen
Jan Witt

C) Valg af suppleanter
Der meldte sig 4 suppleanter, som dermed alle er valgt
•
•
•
•

Anne Winkler
Christina Lund
Michael Schow
Michael Bodenhoff

D) Valg af kritiske revisorer
Ming Jørgensen på valg og modtager ikke genvalg, Dennis Bagge opstiller.
Ingen modkandidater, Dennis Bagge valgt til kritisk revisor. De kritiske revisorer er således
•
•

Hans Bay
Dennis Bagge

E) Valg af kritiske revisorsuppleanter
Poul Nielsen på valg og modtager genvalg. Jørgen Eskildsen udtrådt og Ole Collin opstiller.
Ingen modkandidater, begge valgt og de kritiske revisorsuppleanter er således
•
•

Poul Nielsen
Ole Collin

F) Valg af fanebærer
Poul Nielsen på valg og modtager genvalg. Ingen modkandidater.
Poul Nielsen valgt og fanebærer er således
•

Poul Nielsen
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F) Valg af reserve fanebærer
Shila Pico på valg og modtager genvalg. Ingen modkandidater.
Shila Pico valgt og reserve fanebærer er således
•

Shila Pico

Ad 6) Eventuelt
Det blev bemærket at bestyrelsen skulle være opmærksom på de nye regler angående skydeleder, og
bestyrelsen kunne berolige med at det var tilfældet, de fleste, hvis ikke alle, bestyrelsesmedlemmer/
kassevagter har allerede taget den obligatoriske skydeleder uddannelse og bestået prøven.
Karina Petersen nævnte alle de gode resultater som Hillerød skytter har opnået ved
Nordsjællandsmesterskabet og Hillerød åbne pistolstævne.
Steen Pico og Karina Petersen overrakte pokaler til vinderne af Hillerød Klubmesterskab 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karina Petersen
Ejner Nicolaisen
Dennis Bagge
Jan Witt
Steen Pico
Pelle Timmerman
Steen Pico
Ejner Nicolaisen
Lars Hedegaard Larsen

Luftpistol Voksen
Luftpistol Senior
Standardpistol Voksen Klasse 1
Standardpistol Voksen Klasse 2
Standardpistol Senior Klasse 1
Standardpistol Senior Klasse 2
Grovpistol .32
Grovpistol andet end .32
Grovrevolver

Formanden takkede for god ro og orden, og efter det traditionelle ”Hillerød Skytteforening længe
leve – HURRA – HURRA – HURRA” erklærede dirigenten generalforsamlingen hævet.

Formand

Dirigent

________________________

_____________________________

Brian Marcussen

Lars Hedegaard Larsen
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