Kirke Hyllinge skytteforening

Referat:
1. Velkomst

Formanden bød velkommen til de
39 medlemmer der havde fundet
vej til generalforsamlingen.

2. Valg af dirigent

Jan E. Larsen blev valgt

3. Valg af 2 stemmetællere

Johnny Jensen og Henrik Stekler
blev valgt.

4. Formandens beretning

Formanden aflagde beretning for
det forgangne år.
Kjeld spurgte til kappeklædt
ammunition på banerne, og Bent
svarede at det var banerne ikke
godkendt til og han tvivlede på at
de blev det.
Kjeld spurgte til instrukserne til
banerne, som var udfylde forkert af
politiet, Bent Svarede at fejlene var
rapporteret til politiet som på et
tidspunkt ville fremsende nye
instrukser.

5. Kassererens beretning
a. Godkendelse af regnskab
b. Godkendelse af budget

Henrik fremlagde det reviderede
regnskabet og der var ikke
kommentarer til det.
Regnskabet blev taget til
efterretning
Budgettet for 2012 blev fremlagt og
godkendt.

6. Indkomne forslag

Ingen forslag
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7. Valg til bestyrelsen, på valg er:
a) Henning Sørensen (Ønsker ikke genvalg)

Lars Evensen blev valgt

b) Helle Lundgren (genopstiller)

Valgt

c) Lars Ketelsen (genopstiller)

Valgt

d) Henrik Tolstrup kasserer (genopstiller)

Valgt

e) Valg af suppleant

Jan E. Larsen for 2 år og David Aunsbo for 1
år.

8. Bestyrelsen havde indstillet Eduard
Flügenring til æresmedlem.

Eduard er en utrolig arbejdskræft,
trods sine snart 80 år er han stadig
den der går forrest med de fleste
byggeprojekter og reparationer,
hvis nogen fortjener at blive
æresmedlem så er det ham –
TILLYKKE Eduard.

9. Evt.

Formanden takkede Jan for at lede
generalforsamlingen og takkede for
det store fremmøde.

Bent F. Hansen

Formandens beretning.
Velkommen til generalforsamling i Kirke Hyllinge skytteforening, vi – bestyrelsen er meget glade for, at der
er så mange der vil deltage i år vi er ca. dobbelt så mange som vi ”plejer”, vi håber at det er interessen
foreningens ve og vel der er grunden til at i er kommet, så velkommen til en forhåbentlig god og
konstruktiv generalforsamling.
Kr. Hyllinge skytteforening har 198 medlemmer.
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Efter generalforsamlingen, forlod Anker Mortensen bestyrelsen så det blev nødvendigt for bestyrelsen at
indkalde Lars Ketelsen som var suppleant.
Der blev ved sidste generalforsamling efterlyst offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøderne de
bliver nu lagt på hjemmesiden, der er link til dem på forsiden.
Vores juletræsskydning havde igen juletræer på programmet dog ikke til vinderne men i form af en
tombola hvor der blev udtrukket fem vindere af juletræer som var sponseret af Viby Autoopretning. Samt
én julekurv sponseret af Viby Lavpris.
Skydningen var godt besøgt med 207 skydninger på både pistol og gevær.
Vi har igen i år været med i toppen af Dansk skydning:
DM 15 m luft,

Louise Pedersen BK1 var repræsenteret på Landsdelsholdet som blev nr. 1

DM 15 m. 0.22 Mikkel Nielsen JUN2 blev nr. 3 også en god præstation
DM 15 m pistol Rasmus Ketelsen blev nr 2. i JUN
DM 15 m Luft

Rasmus Ketelsen blev Danmarksmester i JUN

I resten af klasserne både på 0.22 og luft kan man bare sige at de deltog efter bedste evne, og det er jo det
det går ud på.
LDM 15 m. luft.
Rasmus vandt Landsdelsmesterskaberne i JUN klassen.
Peter Strandgaard blev nr. 2 i klasse 1
Kjeld Karbæk vandt i veteranklassen
På kal. 22 var billedet næsten det samme Rasmus i JUN, Ole Hansen Kl. 1 og Kjeld Karbæk i V2.
Vi afholdt i år for første gang Øst stævne på 15 m, det var godt besøgt, så det forsøger vi igen til næste år,
der var 135 skydninger ved stævnet.
Foreningen bestilte i februar et 25 m kongsberganlæg, med der var leveringsproblemer så det blev først
leveret i juni, 5 – 7 personer brugte hele juli måned til at montere anlægget, efterfølgende havde vi besøg
af Kongsberg for at rette de produktionsfejl som Kongsberg havde lavet, vi havde næsten monteret vores
del fejlfrit.
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Der var godt fremmøde ved den første arbejdsdag, hvor der blev lavet rigtigt meget af de mange
fremmødte, jeg kunne måske godt tænke mig at det ikke kun er den ”gamle garde” der dukker op til disse
arbejdsdage.
Vi havde igen i år inviteret til sommerstævne som blev afviklet ned 250 skydninger på gevær og pistol så
det kan vi kun være tilfredse med.
Foreningen var desværre ikke særligt godt repræsenteret ved Landsdelsmesterskaberne på skydebane vest,
vi i bestyrelsen så gerne at foreningens medlemmer var lidt mere stævneaktive for at få foreningen placeret
på landkortet.
Vi har i løbet af sommeren haft vandskade på 15 m. banen med efterfølgende store reparationer som for
en stor dels vedkommende er blevet repareret ved arbejdsdagen den 28. august, her var der igen fælles
arbejdsdag med mange emner på programmet, her var der nogle nye ansigter som deltog i arbejdet så vi vil
gerne sige mange tak for det.
I den forbindelse har bestyrelsen vurderet om det er rimeligt at det er de samme personer som hver gang
dukker op for at vedligeholde lokalerne, så en fælles beslutning er, at vi vil sætte kontingentet op så vi har
midler til at få repareret og vedligeholdt vores baner på en alternativ måde ved evt. delvis
håndværkerhjælp, da den ”gamle garde” ikke kan være helt så aktive som de hidtil har været.
Så beslutningen om at det var nødvendigt at hæve kontingentet blev truffet, jeg formoder, at I alle har
konstateret stigningen.
DM Ungdom gevær:
Her var der deltagelse af nogle af vore unge skytter, dog uden at der var nogen der gjorde sig specielt
bemærket.
Klubmesterskaber 50 m gevær:
Her blev der skudt i forskellige klasser:
Ungdomspokalen gik til Niclas Rytter Eliasen
Normapokalen gik til Henning Sørensen
Holgers mindepokal gik til Henning Sørensen
DM pistol:
Her Blev Rasmus nr. 2 i skydningen om ungdomscuppen samt 25 m. Fin og STD
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Rasmus deltog på pistolterrænlandsholdet til NM her blev det til GULD medaljer for holdet
Vi stillede med to foreningshold på pistol et for seniorer og et for veteraner. Dog uden de store resultater
Der er desværre kommet en prisstigning på ammunition som efterfølgende har bevirket at vi må sætte
priserne op for at dække denne prisstigning, værst er det for langdistancepatronerne men kaliber 0.22 har
også fået bette nyk.
Jeg håber at vi efterfølgende vil få en god og konstruktiv debat af min beretning og andre emner.

Elverdamsvej 360 ‐ 4070 Kr. Hyllinge – Telefon: 4640 6004

