SJÆLLANDS SKYTTE FORBUND
Medlem af Dansk Skytte Union under Danmarks Idræts-Forbund
Formand Paul Erik Sørensen
Ulvedalsvej 3 7470 Karup J
Email: peps1@tdcadsl.dk

Delegeret møde Sjællands Skytte forbund, 2016.10.26
Mødet afholdt i Idrættens Hus, Brøndby i ”Gunnar Nu” salen.
Paul Erik Sørensen indledte mødet med praktiske bemærkninger.
Der er fremmødt 46 personer, af hvilket 41 er stemmeberettigede. Disse repræsenterer 14 foreninger under
Sjællands skytte Forbund.

Punkt 1: Valg af dirigent.
SSF foreslår Søren Gøtzsche fra DGI.
Søren Gøtzsche vælges, uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede at delegeretmødet var indkaldt rettidigt og dermed lovlig & beslutningsdygtig.
Dirigenten konstaterede at det indkomne forslag var rettidigt indsendt, og at der ikke var forslag, der ikke var
offentliggjort.
Dirigenten konstaterede at punkt 7 i dagsordenen ikke er med belæg i vedtægterne, og dermed kun er
vejledende.
Dirigenten overlod derefter ordet til SSF’s formand for aflæggelse af beretning.

Punkt 2: Formandens beretning.
Formanden aflagde beretning om forbundets virke i det forgangne år. Formandens beretning er vedlagt som
bilag.
Formanden brugte tid på at gennemgå arbejdet i FORD og de forhold han ser omkring struktur ændringerne
i Dansk Skytte Union.
Formanden opfordrede til at de tilstedeværende repræsentanter går hjem i deres foreninger, og forespørger
på holdningerne til ny struktur og direkte medlemskab i Dansk Skytte Union eller fortsat forbundsstruktur.
Formanden for pistol sektionen aflagde beretning på vegne af både riffel og pistol sektionen. Sektionernes
beretning er vedlagt som bilag.
Kristen Trap forelagde pistolsektionens uddannelsesarbejde i SSF regi. Kristen afholder i SSF regi et pistol
kursus omkring ISSF skydninger, kurset er gratis og varer 4 timer. Foreningerne opfordres til at kontakte
Kristen hvis de er interesserede i at kurset afholdes hos dem.
Formandens beretning affødte nogle kritiske kommentarer fra forsamling.

Dirigenten konstaterede at da bestyrelsens beretninger ikke er til godkendelse tages de til efterretning.

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab.
Kasserer Kirsten Steffensen gennemgik regnskabet for forsamlingen.
Regnskabet affødte en del kommentarer fra forsamlingen, blandt andet omkring det underskud der arbejdes
med samt kørselsgodtgørelser.

Punkt 3.1: Budget for kommende år
Kirsten Steffensen fremlagde budgetforslag med 5% stigning i kontingent.
Konsekvensen er en stigning i kontingent for foreningerne på 50 kr, og for medlemmer på 0,65 kr.
Budgetfremlæggelsen affødte en livlig diskussion om fordelingen af Sjællands Skytte Forbunds midler, som
endte med at dirigenten foreslår at budgettet tages til efterretning, og at bestyrelsen pålægges rettidig omhu.
Forsamlingen godkender dette.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent:
Jan Lykke Pedersen, Hercules IF: Kontingentet foreslås reguleret med prisindekset + 1 kr per år over de
næste 7 år.
Forslaget tages til efterretning af bestyrelsen som derfor foreslår:
at forenings kontingentet reguleres med prisindekset (p.t. ca. 1,5%) og medlemskontingentet reguleres med
1 kr. Per år over 7 år.

Punkt 5: Indkomne forslag
Der er indkommet et forslag fra Roskilde Historiske Riffel Laug.
Stefan Aagesen fremlagde baggrunden for forslaget. Denne er vedlagt som bilag til referatet.
Dirigenten konstaterede at der ikke var indvendinger mod forslaget, forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Punkt 6: Valg:
Formanden Paul Erik Sørensen vælger at trække sig fra formandsposten, og SSF foreslår Kristen Trap.
Stefan Aagesen foreslår Jan Lykke Larsen som formandskandidat.
Dirigenten forespørger om de fremsatte kandidater modtager valg. Der afholdes skriftligt valg.
Kandidaterne præsenterede sig selv, og der blev stillet spørgsmål fra forsamlingen til kandidaterne om deres
kandidatur.
Der blev afholdt skriftlig afstemning, hvor der blev afgivet 41 stemmer:
31 stemmer på Jan Lykke Jensen, 10 stemmer på Kristen Trap.
Jan Lykke Jensen er derfor valgt som ny formand for Sjællands Skytte Forbund.
Medlem til Riffel Sektionen:
-

Kenneth Sieck fra Korsør foreslås (valgt for 2 år)
Helle Mark modtager genvalg (Valgt for 2 år)

Medlem til Pistol Sektionen:
-

Niels Andersen foreslås (valgt for 2 år)

Suppleant til pistol sektionen:
-

Frederik Friid, Korsør (valgt for 1 år)

Valg af revisor:
-

Søren Skov, genvalgt.

Valg af revisor suppleant:
-

Henning, genvalgt.

Vakante poster:
-

Riffel sektion (suppleant): Vakant post.

Punkt 7, udpegning af delegerede til repræsentantskabsmøde i DskyU:
Liste foreligger ved Helle Mark ved døren. De delegerede der ønsker at deltage bedes skrive sig på listen.
Bestyrelsen udpeger de delegerede når det faktiske antal af delegerede kendes.
Dirigenten gør opmærksom på at der i DskyU’s vedtægter er retningslinjer for udpegelse af delegerede.
Dansk Skytte Unions delegeretmøde er den 26/3-2017 i Nyborg.

Punkt 8: Eventuelt, hæderstegn.
Jan Lykke Jensen overrækker den afgående formand en erkendtlighed.
Hæderstegn: Der er ikke indkommet indstillinger for hæderstegn.

Jimmy Roed (formand P-SEK, DskyU): Præsenterede elite arbejdet i P-SEK.
Niels Pagel (Udviklingskonsulent, DskyU): Holdt oplæg om DskyU og de muligheder foreningerne har for at
bruge DskyU.
PES gav ordet til John Hansen (formand DskyU). JH takkede for invitationen og orienterede om de
nuværende tiltag omkring struktur. Opfordrede til at afholde mesterskaberne. Ønsker ikke at åbne
diskussionen omkring SKV.
Torben Nielsen, Vigersted: Spurgte til SKV diskussionen.
Dirigenten afsluttede mødet med tak for deltagelsen og den fornuftige diskussion og ånd. Tak til den
afgående formand og tillykke til den nye formand.
Paul Erik Sørensen sagde tak til dirigenten for det udførte arbejde. Tak til bestyrelsen, og udtrykker støtte til
den nye bestyrelse og tilbyder hjælp i det omfang der er behov for det.
Som Dirigent

Søren Gøtzsche

