Generalforsamling i Hardsyssel Sortkrudtskytter
27.02.11 på Vrald Odde
Generalforsamling er varslet i tide med opslag i klubhus.
1.Valg af dirigent:
Filip Jensen blev enstemmigt valgt.
2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning:
Tommy redegjorde for klubbens aktiviteter i det forgangne år. 13 deltog i forårsturneringen,
5 deltog i Mosbachturen, 32 skytter og 80 total deltog i Quigly-skydning, 10 deltog i
efterårsturneringen. Der blev stillet tvivl om hvorvidt, det er nødvendigt at afholde to årlige
interne turneringer med så få deltagere.
Tommy opfordrede til at man deltog i Uberti-cup.
3.Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:
Henning Thorn fremlagde regnskabet. Posten for årets 600m skydning viste hverken
indtægter eller udgifter. I betragtning af, at det er året begivenhed med størst omsætning,
vakte dette undren. Tommy forklarede at udgifter og indtægter balancerede, så det var
differencen på 0 der er bogført. Dette betød blandt andet at Struer Skyttekreds heller ikke i
år modtog leje af banerne i form af et sponsorat fra del af overskuddet. Der udspandt sig en
lang og livlig debat. Det blev nævnt, at der var 30 deltagende skytter, der hver havde betalt
100 euro, så folk kunne ikke forstå at disse 22000,- kr. skulle være ædt op af udgifter. Der
var argumenter for, at der ikke var grund til at Struer skyttekreds havde krav på baneleje da
Hardsyssel skytter er medlem og derfor har betalt baneleje i form af kontingent.
Modargumentet var, at kun et par danskere deltog, mens de 30 udlændinge jo ikke havde
betalt kontingent. Der var forslag om at genforhandle indtægtsfordelingen med den tyske
arrangør, da det arbejde der lægges i Struer ikke afspejles i den del af kagen, vi får. Til dette
mente nogle, at vi ikke skal tjene penge i foreningen.
Enden på debatten blev at Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at aflægge et detaljeret
regnskab for 600m skydningen 2011.
4.Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år:
Der er ingen forslag
5.Behandling af indkomne forslag:
Fremover indkaldes Generalforsamlingen ved opslag i klublokalet og på hjemmesiden. Dette
blev vedtaget.
6.Fastsættelse af kontingent:
Det blev fastsat til 200,-kr.
7.Valg af formand:
På valg: Tommy der blev genvalgt.
8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
På valg som suppleant: Henrik Thorn der blev genvalgt.
9.Valg af to revisorer og en suppleant:
På valg: Peter Lundgaard og Filip Jensen der ikke ønsker genvalg. Ulf Ferdinand og Henrik
Koustrup blev valgt til revisorer, Peter Have til suppleant.

10.Eventuelt:
Intet under punktet.
Struer den 27.02.11 John Andresen

