
 

 
 

Referat fra generalforsamling i Hardsyssel Sortkrudtskytter den 22 februar 2009 
 

Dagsorden: 
1) Valg af dirigent. 
2) Formandens beretning. 
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4) Forelæggelse af budget. 
5) Indkomne forslag.  

1. Det foreslås at indkaldelse til generalforsamling fremover foregår via: 
a) opslag på Vrald Odde. 
b) E-mail til medlemmer der opgiver deres E-mail-adresse 
c) på foreningens hjemmeside 

2. Det foreslås at foreningen indkøber en ekstra nøgle til foreningens våbenskab, så alle 3 
medlemmer af bestyrelsen har en nøgle. 

6) Fastsættelse af kontingent 
7) Valg af formand Tommy Trans er på valg. (Tommy Trans modtager genvalg) 
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Der ingen på valg i år. 
9) Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytters 

repræsentantskabsmøde. 
10) Valg af 2 revisorer. 
11) Eventuelt. 

---o0o--- 
 

1. Filip blev valgt til dirigent. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt den 11/1 og derfor var 
beslutningsdygtig.  

2. Tommy kunne konstatere, at det har været et godt år for Hardsyssel Sortkrudtskytter. Vi har afviklet intern 
forårsskydning og efterårsskydning. Vi har afholdt en velbesøgt, og derfor godt betalt Quickly-skydning, 
som vi gentager i år. Desværre var der kun 2 tilmeldinger til Kr. Himmelfartsturen, som derfor blev aflyst. 
Alt i alt et dejlig rolig år med pænt fremmøde. Generalforsamling godkendte bestyrelsens beretning, dog 
fandt Poul Groth den lidt vel kort.  

3. Henning fremlagde regnskabet, som blev godkendt.  
4. Hardsyssel Sortkrudtskytter har ikke noget budget, de indkøb vi foretager er impulsindkøb, og med penge 

nok, giver det ingen problemer. Alle vore arrangementer bærer sig selv og giver som regel overskud.  
5. Forslag til vedtægtsændringer  

a. Indkaldelse til generalforsamling sker via opslag på Vralden, opslag på hjemmeside og E-mail til 
dem, der oplyser denne til sekretæren. De få der ikke har E-mail eller Internet får dog stadig et 
brev pr. post. Forslaget blev vedtaget efter indførelse af passus om at de Computerløse stadig får 
papirpost. John Andresen skriver ændringerne ind i vedtægterne.  

b. Bestyrelsen ønsker at indkøbe en ekstra nøgle til klubbens våbenskab, så alle i bestyrelse får 
adgang til skabet. Poul Groth mente, at det var under bagatelgrænsen for, hvad en 
generalforsamling skulle beskæftige sig med, så vi kunne bare købe en.  

6. Kontingent består uændret på 150 kr.  
7. Tommy blev valgt uden modkandidater.  
8. Ingen på valg  
9. Tommy blev valgt til at repræsentere os på hovedbestyrelsen, John Andresen blev suppleant.  
10. Peter Lundgård og Filip modtog genvalg som revisorer. Poul Groth som suppleant. I forbindelse med Peter 

Lundgårds sygdom og indlæggelse, blev det besluttet, at Poul indkøber og overrækker en opmærksomhed 
på klubbens vegne. (Henning betaler)  

11. Eventuelt.  
a. Der blev bedt om at John udsender opdateret medlemsliste med E-mail.-adresser (via E-mail) 

Ingen frabad sig at få deres E-mail-adresser sendt rundt, så det vil ske snarest.  
b. Bestyrelsens sammensætning skal fremgå af referatet, så det gør vi så:  

 
Bestyrelsen består af: 
 
Tommy Trans, formand 
Henning Thorn, Kasserer 
John Andresen, sekretær 
 

Struer den 22. februar 2009/JA.  


