Referat:
Hardsyssels sortkrudt generalforsamling
Vrald Odde 18/3 2018 kl 9:00

Valg af dirigent, Erling Thomsen blev valgt
Valg af referent. Claus Davidsen blev valgt

Formandens beretning ved Christian Dalsgaard:
Formanden indskærpede, at våbenkontrollen er vigtig, og at det gælder for alle.
Sidste års kontingentstigning har givet ro omkring madbudget til arrangerede skydninger forår og efterår, da
maden til disse arrangementer nu er indeholdt i kontingent.
Klubben har indkøbt en riffel, som er tænkt til prøveskydning for interesserede potentielle nye medlemmer,
samt som supplement til Cowboy Action Shooting.
Tommy fik tak for fortsat at afholde Quigley skydning hver sommer for de tyske gæsteskytter.

Kasserer ved Kenneth Mikkelsen fremlagde klubbens regnskab, som blev godkendt.
Ideer omkring indkøb af en 45 Colt til prøveskydning for interesserede potentielle nye medlemmer, samt som
supplement til Cowboy Action Shooting blev præsenteret.
Fastsættelse af kontingent. Der var argumenter for og imod hhv. uændret og reduktion i kontingent. Blev ved
afstemning afgjort til at være uændret på 300 kr.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Som suppleant blev Henrik Thorn foreslået og valgt. Suppleant er nu Henrik Thorn.
Som bestyrelsesmedlemmer blev Jesper Kristiansen og Steen Sandbæk forslået og valgt.
De valgte bestyrelsesmedlemmer skal konstituere sig selv som hhv. referent for 1 år og kasserer for 2 år.

Valg af revisorer:
Henrik Koustrup og Ulf modtager genvalg og blev valgt.

Eventuelt:
Det blev foreslået, at efter lån af klubvåben (Riffel / Revolver), skal det sikres at våben rengøres. Eventuelt af
låner.
Jfr. Vedtægterne, skal medlemmer kunne opnå kuglestøbetilladelse ved politiet og fremvises. Har man ikke,
skal man have søgt inden næste våbenkontrol.
Der blev forespurgt omkring interesse for Cowboy Action Shooting kursus i Struer. Denne var stor, og der
arbejdes videre med arrangement. Blicheregnens Sortkrudtskytter har også vist interesse for arrangementet.

Kommende arrangementer, se også opslag i klubhus på Vrald Odde:
31/3-2018

Intern forårsskydning

20-21/4-2018

Terrænskydning med sortkrudt

10-13/5-2018

Tur til Mosbach

