
 

 
 

                                                                                                                                                                           28. maj 2016 
                                    
                                                                                          
                                                             
                                                          Referat fra Årsmødet 23. maj 2016 
 
 
Valg af dirigent             Ingen valgt. Carsten overtog opgaven til den foreslåede dirigent kom til stede. 
Valg af referent             Jan 
Valg af stemmetæller   Benny og Preben 
 
Carsten aflagde beretning om hvordan det var gået indenfor det sidste år ( beretning var udsendt i forvejen)  
 
Per Vengfelt fortalte hvorfor han ikke vil betale så meget i kontingent for Told &Skat og hvorfor de dermed 
er udmeldt. De ville ikke betale for de medlems foreninger, der deltager i stævner og træner på Kalvebod, 
hvis disse aktiviteter ikke hviler i sig selv. Det vil bl.a. sige at dem der benytter banerne på Kalvebod selv skal 
betale bane lejen. 
 
Formanden fra HB (Jeanette) fortalte at hvis man havde  (under 40% under 25 år), vil foreningerne skulle be-
tale  75 kr. til kommunen for at bruge DGI-byen. 
  
Angående regnskabet synes Per V. at man skulle sælge nogle af vores våben evt. også de bokse der vil være i  
overskud. Man skal således ikke betale for reparation af våben som ikke benyttes,  samt spare lejeafgiften. 
 
Bob (Ri 98) spurgte Jeanette om at det er kun skytterne, der har underskud og hvem der sagde at andre 
FSKB afd.  ikke har underskud. Svaret var at hun mente ikke de andre havde underskud og skytterne 
havde alt for høje udgifter til præmier. Fra HBs side vil man ikke betale et underskud i 2017. 
 
Der var spørgsmål om man kunne hente nogen penge på regnskabet,  hvis man kom af med Krudthuset 
Ole svarede ud fra de 2 budgetter, at man kunne spare 6000 kr. til driften. Ligeledes blev det spurgt om 
tilbage betaling af hus værdien og formuen (FSKBH ejer 25%). Ole svarede at der nok ikke var noget at kom-
me efter,  men man vil tage kontakt til Fonden som ejer 75% af huset. Dette vil blive en forhandling FSKBH 
og Fonden imellem. 
Per foreslog, at nedsætte posten på mødeaktiviteten således at kontingentet kunne bevares uændret på 400 kr. 
årligt og ikke 550 eller 1050. 
 
Per V. og Bob synes man skulle tage kontakt til DGI- Storkøbenhavn om de ville overtage de 25% af huset. 
 
Punkt 6. Fastsættelse af kontingent blev udsat til august måned hvor der skal afholdes et Eks. Ordinær årsmø-
de. Udvalget vil inden da tage kontakte DGI skydning for evt. at ovetage FSKBH forpligtigelser i huset.  
 
Valg til bestyrelsen: 
                                   Ole Thy – Kim Nielsen – Jesper Holde genvalgt 
 
                                   Per Vengfelt  blev valgt som ny i best. Velkommen 
 
Eventuelt: Ingen ting udover præmieuddeling for vinter sæsonen. 
 
 
 
Referent 
Jan Wybrandt  


