
Generalforsamlingen i Hardsyssel Sortkrudtskytter 22 februar 2015 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
4. Budgetfremlægning 
5. Indkomne forslag 

a. Forslag om at vi må bruge syntetisk sortkrudt ved vore interne stævner 
b. Forslag om at vi må bruge westernskydningspatroner ved vore interne stævner 

6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelse: 

a. Formand (Tommy, modtager ikke genvalg) 
b. Kasserer (Kenneth, ikke på valg) 
c. Sekretær (John, ikke på valg) 
d. Suppleant (Henrik, modtager genvalg) 

8. Valg af repræsentant til MLAIC 
9. Nedsættelse af udvalg 
10.Valg af to revisorer 
11.Eventuelt 

-----o0o---- 

Add 1. John blev valgt. 

Add 2. Vi har de samme aktiviteter som altid, forår-, efterårs- og 600m skydning. 

Add 3. Kenneth fremlagde regnskab. Fremover vil HSS ikke bare give vores overskud til SSK, 
men vurdere den enkelte konkrete sag, inden vi bidrager. Udenfor punktet var en diskussion 
om det er nødvendigt at være medlem af SSK for at kunne være i HSS. Det er det ikke iht. 
sidste vedtægtsændring, der blot kræver aktivt medlemskab af en DGI-skytteklub aht. 
forsikring. 

Add 4. Budget ligesom sidst. 

Add 5a. Vi må gerne skyde med syntetisk sortkrudt til interne stævner. 

Add 5b. Vi må ikke skyde med de westernpatroner, klubben sælger, til interne stævner, men 
er tvunget i armene på de lokale patron-pushere, hvis man ikke selv kan genlade. 

Add 6. Kontingent er uforandret. 

Add 7. Tommy ønsker ikke at fortsætte. John tilbød at tage over, men man mente ikke, det 
var foreneligt med hans job i SSK. Efter en masse pres bordet rundt, tog Christian Dalgaard 
posten, mod at Tommy vil hjælpe og støtte ham.   

Henrik blev genvalgt som suppleant. 

Add 8. Hvis vi skal deltage er det formand og en tilfældig frivillig bisidder. 

Add 9. Tommy er 600m-udvalget. 

Add 10. Genvalg til Ulf og Henrik. 

Add 11. Henrik takkede Tommy for hans formandstid på generalforsamlingens vegne. 

Pga. valgbøvl tog det hele 29 minutter i år. Så gav kassereren øl. 

 

 

Referent John Andresen 


