
 
 

 

 
                                                                                                                                                                                 24/5-2018 

 

                                                            Årsmøde i skytte afdelingen. 14 maj 2018  
                                                                               Referat 

 

                   Deltagere: Tryg/Nordea 2 – Firma Skytte Klubben 2 – Radiometer 2 – RIF 2- IKM 1 

                                       BW-I 1 – Udvalget 2   I alt 12 stemmer 

                     

                   1, Valg af dirigent 

                       Per Vengfelt blev valgt. Han konstaterede at årsødet var lovlig indkaldt 

 

                   2. Valg af referent 

                        Jan Wybrandt blev valgt  

 

                   3. Valg af stemmetællere 

                        Ingen stemmetællere blev valgt og det blev heller ikke nødvendigt 

 

                   4. Beretning 

                       Ole Thy gennemgik den skriftlige beretning som var udsendt på forhånd. Ud over den  

                       skriftlige beretning talte vi om at optage ikke firma klubber. Dette kan godt lade sig gøre 

                       ifølge FSKBHs vedtægter. Per Vengfelt spurgte om  disse klubber også kan deltage i DFIF  

                       skydninger. Ole Thy har senere undersøgt dette og  ja det kan de godt når de er medlem af  

                       FSKBH.  Per Vengfelt og Ole Thy har været i kontakt  med Telefonen. De er 5 skytter tilbage  

                      der skyder for sig selv, under det gamle Telefonhus   

 

                   5. Indkomne forslag 

                       Ingen forslag 

 

                   6. Orientering om regnskab og budget. 

                       Ole Thy orienterede om regnskab og budget.                         

 

                   7. Fastsættelse af kontingent i skytteafdelingen 

                       Forslag om kontingent forhøjelse på 100 kr. til 500 kr. pr. klub årligt. Forslaget blev  

                       blev vedtaget med 10 for og 2 hverken for eller  imod.  

 

                   8. Valg af udvalg     

                       Næst Formand Jan Wybrandt , Kim Nielsen, Jesper Holde, Per Vengfelt blev alle genvalgt.  

                 

                   9. Afslutning 

                       a)  Benny Munk spurgte foreningerne om der kom mange og skød hos dem. Aktiviteten 

                            ude i foreningerne var ikke så stor.                             

                       b)  Jan Wybrandt spurgte foreningerne om deres fortolkning af den ny våbenlov. Her talte vi bl.a..    

                            om log bog . Der skal føres log bog på alle forenings våben der bruges på en trænings aften.  

                            Dette er uanet om man er SKV1,2,3,6 godkendt.    

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                           Med skytte hilsen                                                                           

                                                                                                                           FSKBH skytte afdeling 

                                                                                                                       

    

 

                                                   

 


