Kirke Hyllinge skytteforening
Referat Fra generalforsamlingen 2. november 2012
1. Velkomst

Formanden bød velkommen til de 32 fremmødte
medlemmer

2. Valg af dirigent

Jan Larsen blev valgt
Dirigenten fandt generalforsamlingen lovformeligt
indkaldt.

3. Valg af 2 stemmetællere

Helle lundgreen og Lars Ketelsen blev valgt.

4. Formandens beretning

Formdens beretning er vedlagt.
Der var ingen kommentarer til beretningen og den
blev taget til efterretning.

5. Kassererens beretning
a. Godkendelse af
regnskab

Henrik fremlagde regnskabet og gennemgik
posterne, der var ingen kommentarer til dem.

b. Godkendelse af
budget

Budgettet blev fremlagt og der var ingen
kommentarer til budgettet.
Regnskab og budget blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Der var ingen forslag fremsendt.

7. Valg af Formand: Bent F.
Hansen (genopstiller)

Formanden blev valgt

8. Valg til bestyrelsen, på valg
er:
a) Johnny Jensen
(Genopstiller)
b) Frede Pedersen
(genopstiller)
c) Kim Christensen
(genopstiller)

Valgt uden modkandidater

Valgt uden modkandidater
Valgt uden modkandidater

d) Klaus Tjønn (genopstiller)

Valgt uden modkandidater

e) Valg af suppleant

David Ansbo blev genvalgt

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

Kirke Hyllinge skytteforening
9. Eventuelt

I formandens beretning blev nævnt at DGI og DDS
på landsplan er ved at gennemføre en fusion.
Der blev spurgt ind til hvad planen var, Kjeld
Karbæk som sidder i landsdelsbestyrelsen
forklarede hvordan det var tiltænkt og henviste til
DDS hjemmesiden, skytten.dk, hvor køreplan og
forslag til fremtidige vedtægter er slået op.
Det får også betydning for os da DGI Roskilde som
DDS Roskilde er associeret med dem 31. oktober
fusionerede med DGI Vestsjælland med navnet DGI
Midt og Vestsjælland.
Ved en sammen lægning på landsplan betyder det
at vi i princippet bliver lagt sammen med DDS
Vestsjælland da vi bliver formelt organiseret i DGI
Vestsjælland som et skydeudvalg.
Der udtrykt en vis skepsis, da vi i DDS Roskilde har
en meget velfungerende turneringsform hvor vi
tager ud og skyder hos hinanden, dette forekommer
ikke i DDS Vestsjælland da man her ikke ønsker at
køre rundt til turneringsskydning, så her må vi hvis
det bliver en realitet arbejde for vores
turneringsform.
Dette afhænger alt sammen af om DDS og DGI på
landsplan bliver fusioneret, dette bestemmes ved et
ekstraordinært årsmøde den 1. december 2012.

Dirigenten takkede for god ro og orden og
overlod ordet til formanden som takkede for
valget og medlemmernes deltagelse i
generalforsamlingen.

Referant: Bent F. Hansen
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Formandens beretning 2012
Velkommen til generalforsamlingen
Vi har desværre måttet tage afsked med Preben Thuesen der måtte bukke under for kræften som
havde plaget ham i flere år, Preben blev 82 år. – ære være hans minde.
Det er godt at se så mange medlemmer der deltager i dag, det viser at der stor er interesse for
foreningens ve og vel.
Vi er nu 203 medlemmer i foreningen.
Rent skydningsmæssigt har året også været ok.
På DM 15 m kl. BK2 markerede Emilie Bøtker sig som nr. 4. individuelt og en 8. plads i
mesterskabet. Samlet med 398/21 – 200/10 individuelt
På pistolsiden var der også gode resultater dog ingen mestre
Året har været gennemgående godt i foreningen, vi har fået en masse fra hånden på banerne ved
flere fælles arbejdsdage.
Vi mangler dog lige lidt på 50 m banen, men det er jeg overbevist om at, vi kan klare i fællesskab i
løbet af det kommende år.
Vi har afholdt Ø-skydninger i februar, men deltagelsen var ikke overvældende, så det har vi valgt
fra i 2013.
Vores sommerstævne var en stor succes vi fandt det nødvendigt at udvide pistol skydetiderne med
en ekstra aften (2 skydehold).
Juli måned var der som sædvanligt lukket men spørgsmålet er om vi kan finde en løsning om at der
er åbent på skydebanen 1 – 2 dage om ugen i ferietiden baseret på andre end lige bestyrelsen?
Ved udendørs DM-ungdom var der igen et par riffelskytter der markerede sig Niclas Rytter Elisaen
og Morten Falck vandt guld sammen med Landsdelsholdet.
DM på pistol var en jævn affære dog vandt næsten alle landsdels holdene sølv, her var vi rigt
repræsenteret, ingen nævnt ingen glemt.
DDS-Roskilde har afholdt DM på pistolterræn, landsdelen havde spurgt om vi ville stå for
forplejningen mod at få overskuddet fra salget, dette blev aftalt og det gik rigtigt godt, der var et
godt overskud som kan være med til at finansiere foreningens aktiviteter fremover.
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På den skydemæssige side af DM var da vi også repræsenteret i medaljerækkerne.
Jeg vil gerne rette en tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde og jeg vil også takke alle
udvalgsmedlemmerne for det store arbejde i udfører, uden jer er det ikke muligt at have en god og
velfungerende forening som vores.
DDS og DGI er i gang med at fusionere, DDS afholder en ekstraordinær generalforsamling den 1.
december, her skal landsdelene tage beslutning om fusionen, DGI afholder også generalforsamling
hvor de tager stilling til om skytterne skal være en del af DGI, hvis fusionen bliver godkendt i begge
organisationer vil DDS blive et udvalg på linie med badminton, håndbold, fodbold med mere, der
findes de nye vedtægter på SKYTTEN.DK – i skrivende stund mener man sig sikker på fusionen.
Det vil sige at vi efter 20 år kommer tilbage til det gamle DDSG&I, hvor skytter og de andre
aktiviteter var én og samme organisation.
Der har også lokalt været fusioner, DGI Roskilde og DGI Vestsjælland er fusioneret på et
ekstraordinært årsmøde den 31. oktober, her bler det med stort flertal at fusionere, en fusion som
senere vil få indflydelse på DDS Roskilde da de er associeret med DGI Roskilde.
Jeg vil da også lige gøre lidt reklame for vores julestævne i uge 48, der ligger en invitation oppe på
bordet, jeg håber at I alle vil deltage i stævnet.
Jeg håber at vi kan få en fortsat god generalforsamling nu hvor maden er spist.
Bent F. Hansen
Formand
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