Generalforsamling i Hardsyssel Sortkrudtskytter den 29 februar 2008
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Valg af dirigent
Filip blev valgt .
Han konstaterede, at bestyrelsen har indkaldt ved håndomdelt
indkaldelse i tide, og generalforsamlingen derfor er lovligt
indvarslet.
Formandens beretning
Vi har haft en del succesfulde arrangementer i det forgangne år:
o Forårsskydning
o DM, der var pænt besøgt
o Besøg fra Mosbach, der efterhånden mere og mere er en
HS-ting med 6-7 gæster
o 600m skydning, som var en succes med 30 deltagere
o Efterårsskydning med 10-12 deltagere. For første gang fik
vi mad fra take-away. Og det var godt.
Vi mener, at man kan deltage/tilmelde sig Uberti-cup helt frem til
21/3. Det var folk ikke helt sikre på.
Tommy opfordrer folk til at kigge på vores hjemmeside for at holde
øje med vore arrangementer.
Kommende arrangementer:
29/3: Forårsskydning
25/7: 600m
27/9: Efterårsskydning

Støt op!
Beretning godkendt.
Generalforsamlingen mindedes Niels Winkel.
Fremlæggelse af regnskab
Henning Thorn gennemgik regnskab
Regnskab godkendt
Fremlæggelse af budget
Vi har ingen budget
Vi ved forårs-/efterårsskydning mindst bærer sig selv.
Sekretæren insisterer IGEN på at indkøbe en nøgle, så alle i
bestyrelsen kan komme i foreningens våbenskab. ATTER blev han
jordet!
Indkomne forslag
Kontingent
Bestyrelsen foreslår at nedsætte kontingent til 150,- kr. Selv Kent

er for.
Filip indskærper, at forslag skal med indkaldelsen ud. John svarer
at så skubber vi blot forslag til pkt. 6. Så godkendes forslag.
Kørselstilskud
Det foreslås at give et tilskud til kørsel for klubben. F.eks. til
Mosbach. Efter lang debat besluttes, at man kan få 1 kr./km. dog
max. 500,- kr. pr. arrangement, ikke pr. person. Man søger
bestyrelsen om beløbet fra gang til gang.
Forslag godkendt.
Fastsættelse af kontingent
Fastsættes til klubbens reelle udgifter = 150,- kr.
Valg af formand
Tommy blev valgt uden vrøvl.
Valg af bestyrelse
Henning Thorn blev genvalgt
Karsten Trans ønskede ikke genvalg
Henrik Thorn blev valgt til suppleant
Valg af repræsentant og suppleant til forbund
Da Tommy ikke kan deltage, foreslog Poul Groth, John, der blev
valgt. Poul Groth blev valgt til suppleant.
Valg af 2 revisorer
Peder Lundgård blev valgt
Filip Jensen blev valgt
Poul Groth blev valgt til suppleant.
Eventuelt
Kasserer skal lave en oversigt over medlemmers E-mail, så vi
fremover kun skal indkalde de medlemmer pr. brev som ikke har
en E-mail.
Generalforsamlings officielle del sluttede og vi gik over til den mere uformelle.
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