Kirke Hyllinge skytteforening

Generalforsamling Kr. Hyllinge Skytteforening 4. november 2016.
Referat:
1. Velkomst

Bent bød velkommen til de 24 fremmødte og
præsenterede Torben Bovien fra
Forretningsudvalget i KHIF.

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Jan Larsen, som blev
valgt.
Jan Larsen takkede for valget og overtog herefter
generalforsamlingens ledelse.
Jan Larsen konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet via annonce i lokalavisen.

3. Valg af 2 stemmetællere

Kim C. Jørgen Jacobsen

4. Formandens beretning

Se nederst i referatet.
KK. efterlyste udebane skydningerne efter
sammenlægning DGI man kan vælge at deltage
eller lade være, KK anbefalede at møde op til
aktivitetsmøderne.
Administrationen kan godt "glemme" hvem som
servicerer hvem. hvilket har bevirket udskiftning i
skydeudvalget.
Landsdelsudvalget har skiftet til triologimodellen.
KK. berørte kursusvirksomheden og bakker op om
egne kurser.
Pistolterrænkursus. banekommandørkursus, KK.
Skal kun have kørsel.
Klaus T. Hvad kræves til at passe banerne.
Tina Birkendorf, mangler kalender over
arbejdsdage og børnenes fødselsdage.

5. Kassererens beretning
a. Fremlæggelse af
regnskab.
b. Budget fremlægges.

Henrik fremlagde regnskabet
Sponsorstøttekr. 2,00 (Nordea Bank).
Ingen bemærkninger
Henrik fremlagde budgettet.
Ingen bemærkninger

6. Indkomne forslag

Ingen forslag fremsendt.

7. Afstemning i forbindelse med
vedtægternes § 10.
8. Valg til bestyrelsen, på valg er:

Ingen stemte imod – godkendt.
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a) Formand: Bent F Hansen
b) 15 m. pistol: Johnny Jensen
(Genopstiller ikke)
c) 15 m. riffel: Kim Christensen
d) Jagt/200 m.: Klaus Tjønn
e) Valg af suppleant Henning
Sørensen – afgående.

Valgt
Ole W. Hansen Valgt
Valgt
Valgt
Tina Birkendorf.

9. Eventuelt.

Lasse Str. Egholm Museum, Henrik T går ind for
handicapskydning. KK Landsdelen har tilbudt en
fire våbenturnering, hold af 4 skytter som skyder
alle 15 m. discipliner.
Henrik forslag nogle skydninger inden for eget
DDS Roskilde.

10.Afslutning

Formanden takkede for god ro og orden, og
ønskede Tina tillykke med valget.

Formandens beretning.
Jeg vil starte med at byde velkommen til de fremmødte endnu en gang og så vil jeg lige minde om,
at foreningen har fødselsdag i dag, 134 år – tillykke til os alle.
Et år er gået siden sidste generalforsamling, og hvad er der så sket i løbet af det år, ikke fordi jeg
vil nævne alt hvad der er sket, men noget er dog værd at nævne.
Lovgivningen for sikkerhed i skytteforeningerne er blevet skærpet for 2 år siden, og i den
forbindelse fik vi nogle tilbud på at få alarmen opdateret så den opfyldte kravet til en
våbenbeholdning på flere end 25 våben (EN60) Euronorm 60 som det hedder i forsikringssproget,
det var noget af en overraskelse at prisen for opgraderingen var over 55.000,- kr.
Vi besluttede derfor i bestyrelsen, at vi ville slanke vores våbenbeholdning, Våbenbeholdningen
blev kritisk gennemgået og valg blev foretaget. Det ville medføre at en del gamle rifler og pistoler
dels blev skrottet og dels solgt, så våbenbeholdningen kom ned under 25 våben. (15 rifler og 10
pistoler).
Vi havde en del langdistance rifler, dem ville vi sælge på grund af, at de alligevel aldrig blev brugt
da vi i princippet kun havde én langdistance skytte. Våbene var forholdsmæssigt lette at komme af
med, så der var ikke et øje tørt i bestyrelsen, men så skete der lige pludselig noget, Ken begyndte
at interessere sig for de lange skud, og det medførte lige pludselig, at nu var der også flere af de
unge mennesker som også ville prøve ”det store knald” og sandelig om det ikke fangede, så vores
ellers så fine strategi måtte revideres og vi anskaffede et par Sauere igen. (Dog inden for antallet
af våben).
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Aktiviteterne på riffelsiden er gået stødt op og det kan vi ikke takke trænere og hjælpere og ikke
mindst lederne, det luner at se så meget aktivitet om torsdagen.
Der deltages i mange puljeskydninger både på ude og hjemmebane. Især de mange unge skytter
går til den – og tak for det.
Af resultater skal jeg da nævne nogle som især har gjort det godt.
DM Guld DM individuelt 300 meter (dskyu klasse U13) Mathias Nørgaard Guld
DM Landsdelshold 300 meter Mathias Nørgaard Guld
DM Landsdelshold 200 meter Mathias Nørgaard, Mikkel Schiødt Sølv
DM Landsdelshold 50 meter Mathias Nørgaard, Mikkel Schiødt, Cecilie Nørgaard, Oliver Birkendorf
LDM
Guld 50 meter BK1 Mathias Nørgaard
Sølv 50 meter BK3 Nadia Dyrby Nielsen
Sølv 300 meter Mathias Nørgaard
Bronze 200 meter Mathias Nørgaard
Sølv 15 meter BK2
Yasmin Hansen Bronze 15 meter
JUN1 Marius Christensen Sølv 15 meter luftriffel
BK2 Mikkel Schiødt Riffel
Voksen DM Guld Landsdelshold 200 Meter Ken Poulsen
Guld Landsdelshold 300 Meter Ken Poulsen
LDM Bronze 50 meter (åbenklasse 1) Ken Poulsen Bronze
200 meter (åbenklasse 1) Ken Poulsen.

Til gengæld har vi en meget lille aktivitet på pistolsiden, der er ikke den store aktivitet hverken i
puljeskydninger eller i stævne aktiviteter det kunne vi godt ønske at de blev lidt bedre, dog lige
undtaget af pistolterræn, hvor der en lidt større interesse for deltagelse i stævner.
Hvis der er nogle i forsamlingen der har et par gode forslag til en øget aktivitet er I meget
velkomne til både nu eller når I nu får den ”gode ide” så kom med dem også selv om det kunne
være at det var prøvet før, for nu er tiden en anden og intet skal være uprøvet for en forbedring af
aktiviteterne i pistolafdelingen. – kom evt. med forslag under debatten af beretningen.
Vi afholdt julestævne december 2015, med en rimelig deltagelse og det luner selvfølgelig at vi til
vore stævner har så mange der gerne vil hjelpe – tak for det.
Vi havde også sommerstævne i juni, og også her var deltagelsen også i orden.
Så vi afholder også stævne til jul igen. Fra den 6. – 10. december.
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Vi har igen i år haft 3 5. klasser på besøg i foreningen til skoleskydning de kom 2 klasser fra Kirke
Hyllinge skole og én klasse fra Bramsnæsvig skolen og forventer yderligere et hold fra
Idrætsklasserne (7. – 10. klasse) Firkløverskolen i Sonnerup. Det var i alt ca. 90 børn og unge med
ledsagende lærere, det er en fornøjelse at have dem på besøg på trods af det ret høje
samtaleniveau, tak for hjælpen til Jørgen Jacobsen og Henrik Tolstrup.
Der er til stadighed en del vedligeholdelse på banerne, de mange aktiviteter og vejret sætter sine
spor både udvendig og indvendig, vores arbejdsdage kunne godt trænge til lidt nyt blod da
arbejdet jo går hurtigere med en større gruppe – så kom bare friskt.
Vi – i bestyrelsen er stadig utroligt glade for alle dem som bakker os op både ved at deltage til
stævner og også de som laver små og hyggelige arrangementer for både børn og voksne i løbet af
året.
Der har været ønsker om, at deltage i et ”hjælpetræner” kursus, og her vil vi gerne vide hvem der
eventuelt gerne vil have et sådan, vi har set kursusplanen igennem, og pensum ligner det vi i
”Gamle” dage kaldte et instruktørkursus så vore tanker var at vi ville afholde et for vores hjælpere
og kommende hjælpere, så de bliver klædt lidt bedre på til tjansen og måske også får en bedre
indsigt i hvad skydning egentligt er. Deltagerne kan være alle interesserede både forældre og
andre med interesse herfor.
Jeg håber at vi kan få en god debat om nogle af de emner jeg har berørt – tak for ordet.

Formand

Dirigent

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

