
Generalforsamling i Hardsyssel Sortkrudtforening. 
Søndag d. 20. Februar. 2010. 
 
13 medlemmer var mødt op til Generalforsamling. 
 
Punkt 1. Valg af Dirigent.  
Filip Jensen blev valgt og konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ved opslag i 
klubhuset, samt på foreningens hjemmeside. 
Indkaldelsen var dog ikke udført, som vedtaget på 
generalforsamlingen i 2009, hvor man besluttede, at alle 
som havde opgivet deres e-mail adresse til bestyrelsen, 
skulle modtage indkaldelsen via mail, og de der ikke havde 
en mail adresse skulle indkaldes via brev. 
Bestyrelsen lovede at rette det fremover. 
 
Punkt 2.Bestyrelsens beretning. 
Formanden oplyste, at man havde haft et roligt år, med 
skydning af gæster fra Mosbak samt forårs og efterårs- 
skydning. 
 
Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Henning Thorn gennemgik regnskabet der blev godkendt. 
 
Punkt 4. Forelæggelse af budget. 
Formanden oplyste, at man ikke havde nogen budget. 
 
Punkt 5. Indkomne forslag. 
Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 
Punkt 6. Fastlæggelse af kontingent. 
Bestyrelsen ønskede at hæve kontingentet til kr. 200,00 
fra 2011, idet det ikke helt kunne hænge sammen når 
foreningen fulgte den gode tradition, med at give en øl på 
generalforsamlingen. 
Forslaget blev godkendt. 



Punkt 7. Valg til bestyrelse. 
På valg var John Andresen og Henning Thorn, som begge 
blev genvalgt. 
 
Punkt 8. Valg af suppleant. 
Som suppleant blev Henrik Thorn valgt. 
 
Punkt 9. Valg af repræsentant og suppleant til Forbundet 
Danske Sortkrudtsskytters repræsentantskabsmøde. 
Tommy Trans blev valgt og vælger selv en suppleant hvis 
det bliver nødvendig. 
 
Punkt 10. Valg af 2 revisorer og en suppleant. 
Peter Lundgaard og Filip Jensen modtog genvalg. 
Som suppleant blev Poul Groth valgt. 
 
Punkt 11. Eventuelt. 
Man diskuterede meget om man skulle udstede en 
medlemsliste med evt. e-mail adresser på foreningens 
medlemmer. 
Man blev enige om, at man kun ville lave en medlemsliste,  
som kunne ligge i klubhusets boks, idet en sådan liste ville 
være en adresseliste for tyveknægte. 
 
Generalforsamlingen sluttede med hyggeligt samvær.  
 
 
Struer d. 21. febr. 2010. 
Filip G. Jensen  
Dirigent  


