
Referat – Generalforsamling d. 31/1 2018 
 

Tilstede: Lea, Rasmus, Michael, Carsten, Mads, Bente, Pieter, Andre, Nikki Jesper, Winni, Ivann, Gunhild, 

Ulrich, Jens, Villy, Christian 

 

1. Valg af dirigent: Jens er valgt 

 

2. Formandens beretning. 

 

Vi har haft mange skytter til stævner og rigtig mange stævneaktive i alle aldersgrupper. 

Vi har bla. haft 3 til UVM i Argentina og 1 til 3D VM i Frankrig. Det kan også ses til Idrætsfesten, 

hvor vi var 35 deltagere hvoraf de 12 blev hædret. 

 

Vi har selv holdt stævne både inde og ude. Det går faktisk rigtig fint selvom vi ikke kan alle sammen 

hver gang- super flot indsats. 

 

Vi har meldt ind på at holde skole OL d. 26/2. Der kommer 10 klasser i løbet af en dag. Vi håber på 

stor opbakning fra klubbens medlemmer til at gøre klar. I Forbindelse med OL har vi fået 7-10.000 

til noget nyt udstyr. De penge vil vi bruge til at købe noget som også kommer klubbens medlemmer 

til gode. 

 

Vi kører med mange hold: Børnehold, ungdomshold, stævne hold, elitehold og 2 X klubtræning. 

Hele ideen med de mange hold er mindre kødannelse til klubaften og at der bliver bedre træning. 

Begge dele ser ud til at lykkes. Vi kan bruge flere hjælpetrænere. 

 

Vi har ombygget indendørsmåtterne baseret på Danage måtterne fra udendørs, så vi kan bruge det 

både inde og ude. Vi er begyndt med propper, måske skal vi have beregnet på om det kan betale 

sig at skifte propperne eller om det er bedre bare at udnytte Danage lamellerne bedre.. 

 

Den nye hjemmeside og medlemsside virker fint efter hensigten. Men der sker løbende 

forbedringer. 

 

Skydehuset har fået tag og vi arbejder med at få lys derud, så vi kan komme i gang i slutningen af 

marts med at bruge det. De er ved at lave en skydevold så vi kan overholde sikkerhedsreglerne, så 

vi får 4 m pilefang (vold + hegn). 

 

Bueskydning Danmark har fået ny sportschef. Torben Grimmel (OL riffelskytte). Han var lige forbi i 

dag, på tur rundt i landet. Vi satser på at det bliver en mere langvarig sportschef end den sidste. 

 

Vi har nogle gode sponsorer som gerne vil støtte klubben. Det er jo fordi vi får noget omtale. 

 



Tak til alle der har hjulpet i klubben med alverdens opgaver og aktiviteter. Det giver alt sammen 

klubben en god indtægt, så vores økonomi er ret god. Vi tjener godt på stævner – især JM tjente vi 

godt på sidste år. 

 

Den gode økonomi har gjort at alle kunne få en ny T-shirt til en ret lav pris, så vi ser ens ud i pænt 

klubtøj når vi stiller op til stævne. 

 

3. Kasserens fremlæggelse af regnskabet (her i runde tal – se selve regnskabet): 

Indtægter  

Vi har Kontingentindtægter for 50.000 kr Stævnerne giver45.000 kr i indtægter. Vi har også to 

sponsorer som giver tilsammen 30.000 kr om året. Der ud over har vi i år fået midler fra Færch og 

Lokale og anlægsfonden på 67.000 til skydepavilionen, som vi jo havde brugt sidste år. Vi får også et 

godt tilskud til udstyr fra elitesamlinger på 15.000 kr. Samlet indtægter er på 234.000 

 

Udgifter 

Vi har lidt høj lokaleleje, fordi vi i 2017 måtte betale en ekstra gang, det udjævner sig. Kontor og 

porto er kopier, stævne mapper mm. Vi har ikke haft nogen på kursus i år. Materiale er 

skydevæggen og ekstra propper. Vi har så brugt 37.000 på klubtøj. Samlet udgifter er 194.000 kr 

 

Så i år har vi haft et overskud på 40.000 kr og vi har 108.400 kr i kontanter. 

 

4. Fastsættelse af Kontingent 

Bestyrelsen synes ikke vi skal hæve kontingentet, men Bente foreslår, at man betaler kontingent én 

gang om året i november for det følgende år. Fordi det passer bedre med indberetninger mm. 

 

Vedtaget. 

 

Folk der melder sig ind i løbet af året betaler kvartalsvis indtil de er med. 

Vi har ligget imellem 60 og 65 medlemmer i flere år, når det bliver gjort op i december. 

 

Det kan ikke løbe rundt med kontingentet, så uden arrangementer mm ville kontingentet skulle 

være højere.  

 

Det blev diskuteret lidt om vi skal have en tommelfingerregel for hvornår der skal en 

kontingentstigning til. Men vi blev dog enige om at se tiden an til næste år. 

 

5. Indkomne forslag 

‒ Vi har lige vedtaget en ny plan for at indkræve kontingent en gang om året. 

‒ Vi er faktisk færdige med Pavillonen – der mangler lige at blive boret et hul i væggen. Mads 

kigger på det 

‒ Nikki synes godt at vi kunne lave et nyhedsbrev, som vi sender ud til hele klubben – til dem 

der ikke selv holder sig opdateret på hjemmesiden. Pieter: Det er vigtigt at der er nogen, 

som vil skrive nyheder fra stævnerne, som kan komme på Hjemmesiden og i nyhedsbrevet. 

Alle er velkomne til at sende en nyhed til Pieter (pieter.mogree.dk) 



6. Valg til bestyrelsen 

Bente og Ivan er på valg. De stiller begge op til genvalg. Og bliver valgt uden kampvalg. 

Michael og Nikki er suppleanter. De stiller begge op til genvalg. Og bliver valgt 

 

7. Valg af revisorer og revisor suppleanter 

Villy og Ole A stiller op igen. Og bliver valgt. 

 

8. Evt. 

Vi har mulighed for at uddele hædersbevisninger. 

Æresmedlemsskaber til folk der har været i klubben i lang tid og gjort en stor indsats igennem 

mange år.  I år går der et til Jens, samt til Bente og Carsten. Vi takker for deres indsats. 

 

Silkeborgpokalen: Går til nogen der har ydet en stor indsats i årets løb for klubben. Den går til 

Christian. Vi takker for byggeindsatsen. 

 

Tak for god ro og orden under generalforsamlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


