Kirke Hyllinge skytteforening

Generalforsamling Kr. Hyllinge Skytteforening 3. november 2017.
Referat.

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning
a. Fremlæggelse af regnskab.
b. Budget fremlægges.
6. Indkomne forslag ()
7. Afstemning i forbindelse med vedtægternes § 10.
8. Valg til bestyrelsen, på valg er:
a)
b)
c)
d)

Kasserer: Henrik Tolstrup (modtager genvalg)
25 m. pistol: Lars Ketelsen
50 m. riffel: Helle Lundgreen (modtager genvalg)
Valg af suppleant: Jan E. Larsen – afgående.

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
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Pkt 1

Velkomst ved formmanden

Pkt 2

Jan Lasen valgt

Dirigent
Pkt3
Stemmetællere

Peter Strandgaard, kim Christensen

Pkt 4
Formandens beretning

Formanden fremlagde sin beretning
Det var en del debat vedr. punktet om de nye
naboer, aktivitetsliste revideres,
Lars Ketelsen fortalte at der kun findes
begrænsninger på skydning på 200 m. banen, der er
fri skydning alle andre dage på 25 og 50 m. ifølge
vores miljøgodkendelse.

Pkt 4
Regnskab

Henrik fremlagde regnskabet, der var ingen
kommentarer. til regnskabet, men en del debat
vedr. jægernes tilbagegang i ammunitions
indtægterne.
Regnskabet er taget til efterretning.

Pkt. 5
Budget

Henrik fremlagde budgettet
Budgettet taget til efterretning.

Pkt. 6
Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

Pkt. 7
§10

Godkendt

Pkt. 8 personvalg
(a) Kasserer

Henrik blev genvalgt

(b) 25 m.

Pladsen er vakant og banen er lukket til der findes
en aktivitetsleder (Lasse Strandgaard går i
tænkeboks).
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Bestyrelsen har tilladelse til at supplere bestyrelse.
(c) 50 m.

Helle blev genvalgt.

(d) Valg af suppleant.

Jan Larsen blev genvalgt for to år
Tina har meldt sig ud,
Så Jens Petersen blev valgt for ét år

Eventuelt

Bent oplyste at det var sidste år han er formand.
Han opfordrede medlemmerne til at finde et nyt
emne i god tid, så han kan få lidt hjælp og noget
viden om formandens opgaver.

Lars fortalte om hvordan det havde været at være
bestyrelsesmedlem i skytteforeningen gennem 16
år.

Referent: Bent F. Hansen

Formandens beretning 2017.
Ja, så er der atter gået et år siden sidst vi var samlet.
Vi er i dag 35 medlemmer samlet, det er ganske flot – tak for det. Om der er guldkornene eller den gode
mad lader jeg jer om at vurdere.
Hvad er der så sket i den forløbne tid?...
Vores unge skytter især har lugtet blod, de vinder både landsdelsmesterskaber og landsmesterskaber, det
være sig individuelt som på landsdelshold og foreningshold.
Vi havde en del (8) unge skytter der var indstillet til hæder i Lejre kommune for deres indsats i 2016, dog
var der ved en fejl fra min side faldet en enkelt skytte ud af listen, det beklager jeg meget, fejlen var helt og
holden min, undskyld Jasmin, det skal ikke gentage sig.
En enkelt ung pistolskytte har været udtaget og deltaget på landsholdet til Nordisk mesterskab i
terrænskydning.

Elverdamsvej 340 - 4070 Kr. Hyllinge – Telefon: 4640 6004

Kirke Hyllinge skytteforening

Dygtige skytter. Det være sig både udendørs som indendørs, listen er så lang at jeg undlader at læse den
op, da vi gerne skulle nå hjem inden midnat.
Men tillykke med de gode resultater til:
Fordelt efter navne: Børn
Mathias Nørgaard

Individuelt:
DM 200 meter riffel nr. 4
DM 300 meter riffel nr. 5
LDM Sølv BK1 50 meter
LDM Sølv 200 meter
LDM Guld 300 meter

Foreningshold:
DM nr. 5 foreningshold 50 meter
DM Bronze Foreningshold 200 meter
LDM Guld 15 meter riffel
LDM Bronze 15 meter luftriffel
LDM Guld 50 meter riffel
LDM Guld 200 meter riffel

Landsdelshold
DM Sølv Landsdelshold 50 meter
DM Bronze Landsdelshold 200 meter
DM Sølv Landsdelshold 300 meter

Mikkel Schiødt

Individuelt
LDM Sølv BK2 50 meter
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Foreningshold
DM nr. 5 foreningshold 50 meter
DM Bronze Foreningshold 200 meter
LDM Guld 15 meter luftriffel
LDM Guld 50 meter riffel
LDM Guld 200 meter riffel

Landsdelshold
DM Sølv Landsdelshold 50 meter
DM Bronze Landsdelshold 200 meter

Cecilie Nørgaard

Foreningshold
DM nr. 5 foreningshold 50 meter
DM Bronze Foreningshold 200 meter
LDM Guld 15 meter riffel
LDM Bronze 15 meter luftriffel
LDM Guld 200 meter riffel

Landsdelshold
DM Bronze Landsdelshold 200 meter
DM Sølv Landsdelshold 50 meter

Yasmin Hansen

Individuelt
LDM Sølv BK1 15 meter
LDM Guld 200 meter

Foreningshold
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DM nr. 5 foreningshold 50 meter
DM Bronze Foreningshold 200 meter
LDM Guld 15 meter riffel
LDM Guld 15 meter luftriffel
LDM Guld 50 meter riffel
LDM Guld 200 meter riffel

Landsdelshold
DM Bronze Landsdelshold 200 meter

Louise Truelsen

Individuelt
LDM Sølv BK3 50 meter

Foreningshold
LDM Bronze 15 meter luftriffel

Landsdelshold
DM Sølv Landsdelshold 50 meter

Magnus Guldager

Individuelt
LDM Bronze BK3 15 meter luft

Foreningshold
LDM Bronze 15 meter luftriffel

Nadia Dyrby Nielsen

Individuelt
LDM Guld BK3 15 meter luft
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Foreningshold
LDM Guld 15 meter luftriffel
LDM Guld 50 meter riffel

Hannah Schreiber

Individuelt
LDM Guld BK4 15 meter

Caroline Rose Lykking

Foreningshold
LDM Guld 15 meter riffel
LDM Guld 15 meter Luft riffel

Fordelt efter navn: Junior
Tobias Dyrby Nielsen

Individuelt
LDM Sølv Junior 2 15 meter luftriffel
LDM Bronze Junior 2 15 meter

Foreningshold
DM nr. 5 foreningshold 200 meter
LDM Guld 200 meter riffel

Landsdelshold
DM Sølv Landsdelshold 50 meter
DM Bronze Landsdelshold 200 meter

Mathias Stigaard

Individuelt
LDM Sølv Junior 1 15 meter
Elverdamsvej 340 - 4070 Kr. Hyllinge – Telefon: 4640 6004

Kirke Hyllinge skytteforening

Foreningshold
DM nr. 5 foreningshold 200 meter
LDM Guld 200 meter riffel

Landsdelshold
DM Bronze Landsdelshold 200 meter
DM Sølv Landsdelshold 50 meter

Andreas Jensen og Matias B Larsen

Indgik på Kr. Hyllinge Skytteforenings hold til LDM
og DM på 200 meter riffel
De skyder normalt for Hvalsø Skytteforening.

DM nr. 5 foreningshold 200 meter
LDM Guld 200 meter riffel
Andreas Jensen indgik endvidere på Landsdelshold
på 200 meter riffel som vandt Bronze til DM
Det var et aftalt fælles hold, da der ellers manglede
skytter.

Fordelt efter navne: Voksne
Ken Poulsen

DM Guld Landsdelshold Terræn Skydning
DM Bronze Landsdelshold Terræn Sekund
DM Bronze Terræn (VÅ)
LDM Sølv 200 meter (VÅ)
LDM Guld 300 meter (VÅ)

Pistol
Emil Strandgaard

Dansk mester pistolterræn
Sølv individuel (ung).
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DM guld landsdelshold sekundskydning
DM guld landsdelshold pistolterræn.
Udtaget til landsholdet og nordisk mesterskab.
Kjeld Karbæk.

DM Bronze landsdelshold (veteran)
sekundskydning Pistolterræn

Hvad er så årsagen til alt dette – jeg tror, at det er en kombination af engagerede og talentfulde skytter
samt nogle meget engagerede trænere og forældre der støtter op om talenterne – vi kan kun skylde dem
en stor tak for deres hjælp og støtte.
Vi – bestyrelsen er meget glade for de hjælpere der findes i foreningen måske især når vi skifter fra vinter til
sommer og tilbage igen.
På forunderlig vis er det elektroniske anlæg i stand til ”næsten” selv at gå fra indendørsbanerne til 50 m.
banen og retur igen efter endt sommersæson, en stor tak skal der lyde til dem der har dresseret banerne til
det – Per, Ken og Mathias tak for indsatserne.
Hvad er der ellers sket i det forløbne år?
Det har været lidt småt med løbende vedligeholdelse af banerne og skydehuset, men det er forståeligt efter
de mange aktiviteter som foreningen deltager i, det håber vi at vi kan samle op på det næste års tid.
Vi har brug for nogle unge og friske hjælpere til at genoprette volden ind mod 15 m. banen da den er ved at
skride ned, på grund af et par tag afløb og rør der har været utætte.
Jægerafdelingen hviler i sig selv, men det er på grund af de aktivitetsmedlemmer der bare kører derud af,
samarbejdet med vores, stadig stigende antal 200 m. skytter fungerer meget tilfredsstillende til
bestyrelsens glæde.
Selv om aktiviteten er mindre på 50 m. end på 15 m. er der dog stadig fuld fart over kap skydningerne, både
ude og hjemme. Det samme gør sig gældende på 15 m. både kaliber 22 og luft.
Pistolskytterne tager det lidt mere afslappet ved kun at tage ud til pistolterræn stævner, her kunne vi da
godt tænke os lidt mere aktivitet med nogle ude og hjemmebane skydninger i Landsdels regi.
Vi har i det forløbne år afholdt et julestævne som måske var lidt tyndt besat men alligevel velbesøgt.
Vi havde også et Sommerstævne som også må kunne betegnes som en succes.
Jeg vil her sige tak for hjælpen og opbakninger fra hjælperne og skytterne.
Jeg håber da, i også møder talstærkt op til det kommende julestævne den 4. – 10. december.
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Tilbage til i dag, Vi har valg til bestyrelsesposterne, der er dog 2 af 3 der stiller op igen, nemlig Helle
Lundgreen og vores altid tilstedeværende kasserer Henrik Tolstrup.
Lars Kethelsen har valgt at han ikke stiller op igen, Lars har været med i mange år, især de år hvor 15 m.
banen blev planlagt og bygget der stod han som formand distancen ud og var ankermand på projektet.
Vi i bestyrelsen ønsker Lars god vind fremover og ønsker han god vind i hans travle erhvervsliv – TAK Lars
for indsatsen.
Til sidst skal jeg nævne, at vi har fået ny nabo, det kræver at vi ændrer vores adfærd en smule, naboen vil
på ingen måde tolerere, at der skydes udendørs uden forudgående annoncering på hjemmesiden samt en
besked til dem om ændrede skydetider, det håber jeg at alle forstår og efterlever.
Til sidst vil jeg takke for det forgangne år og håber at vi stadig kan lave gode resultater det næste år.
Må vi have en fortsat god generalforsamling.
Bent.
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