
 
 

24 maj 2017 
Referat fra Årsmøde i Skytteafdelingen 02. maj 2017 (hos Radiometer) 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent  
 

2. Valg af referent  
 

3. Valg af stemmetællere  
 

4. Beretning  
 

5. Indkomne forslag  
 

      6.  Orientering om regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent 
            

 
7.  Valg af udvalg 

  
          a) Formand Ole Thy Chr.– ny valg  
          b) Udvalgsmedlem Benny Munk– afgår efter tur (ønsker genvalg). 
          c) Udvalgsmedlem Preben Jørgensen – afgår efter tur (ønsker genvalg )  
 

8. .Eventuelt / Afslutning 
 

 
Ad 1) Per Vengfelt  blev valg til dirigent. PV.  konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet. 
 
Ad 2) Referent blev Jan Wybrandt. 
 
Ad 3) Stemmetællere – forsamlingen besluttede at se, om der bliver behov for stemmetællere. 
 
Ad 4) Beretning v/OT 
OT startede med at oplyse, hvilke klubber, der var tilstede. (Hver klub kan max have 2 stemmer.) 
 

Tryg/Nordea - 2 
Firmaskytteklubben – 2 
Radiometer – 2 
PI – 1 
RIF – 2 
IKM – 1 
BWI - 1 
Bestyrelsen – 1 

 
I alt 12 stemmeberettigede. 
 
Årsberetningen var udsendt på forhånd, og OT læste den op på stedet.  
 
OT bød vores formand Jeannette fra HB. Velkommen og OT sagde ud af 12 foreninger er der kun 
7 der deltager i vores aktiviteter, Jeannette mente at der var ca. 5 foreninger som evt. ligger på 
papir i hovedkontoret – OT skal kontakte Henrik hos HB. For at høre nærmere omkring dem. 
 



Jeannette spurgte ind til hvad det var udvalget bød til den  24 juni- 2017 på Kalvebod omkring 
skydning. OT svarede at det skulle være et åbenhus hvor de andre udvalg/foreninger og HB kunne 
komme til at prøve hvad skydning var for nået og hvordan de kunne prøve at præge deres 
medlemmer i firmaet til at få interesse for skydning også. 
Jeannette oplyste at skytte udvalget kunne ansøge om nogen midler fra HB hvad vi forventer at 
der kunne komme af personer og hvad vores udgifter var på dette arrangement. 
PV vil gerne have statuetten tilbage evt. til åbenhus arrangement, OT svarede at det var et levn fra 
KFIU tid som ikke har noget med FSKBH at gøre i dag. 
 
OT oplyste at Ri 98 vil starte kombi – skydning  igen i år 2017 på kalvebod. 
 
OT kunne fortælle at ud af 12 foreninger er der 3 foreninger der ikke har betalt kontingent. 
Der er 7 der har indløst træningskort. 
Der er Pistol om onsdagen hvor FSKBH og Ri 98 deler et bane afsnit på Kalvebod. 
 
 
. . 
Ad 5) Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
Ad 6) Regnskab / Budget 
          OTC gennemgik regnskab og budget. Begge blev godkendt. 
 
 
Ad 7) Valg 

1. Formand Ole Thy Chr. –  ny-valgt 
2. Udv.medlem Preben Jørgensen (PI) – genvalgt 
3. Udv.medlem Benny Munk – genvalgt 
 
Ikke på valg:  
Næstformand Jan Wybrandt, Kim Nielsen, Jesper Holde, Per Vengfelt. 
 

 
Ad 8) Eventuelt / Afslutning 
          Nicklas fra Tryg om man ikke kunne afholde en turnering på 50m når nu 200m er så dyr, 
          Best. vil tage det op på et mødet. 
 
          PV  spurgte ind til hvorfor vores våbenholdning er så stort om man ikke kunne sælge nogen 
          af dem for at tjene nogen penge, BM svarede at det var et forkert forum at tage dette op i da 
          PV selv sidder i bestyrelsen så kunne han havde tage det op på et møde. 
           
. 
 
 
Referent: 
Jan Wybrandt 
 
 
 
 
 
 


