SJÆLLANDS SKYTTE FORBUND
Medlem af Dansk Skytte Union under Danmarks Idrætsforbund

Referat for ordinært delegeret møde 2017.
Mødet blev afholdt på Skydebane Vest den 26. oktober 2017 klokken 19.
Der var fremmødt 18 foreninger, med i alt 44 stemmeberettigede delegerede +
bestyrelsens 5 fremmødte medlemmer, i alt 49 stemmer.
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Anders Sode. Anders vælges uden
modkandidater.
2. Formanden aflagde beretning (formandens skriftlige beretning vedlægges
som bilag)
a. Ingen spørgsmål til formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab:
a. Kirsten Steffensen gennemgik regnskabet inklusive de forskellige poster
overført fra tidligere regnskabsår. Regnskabet udviser et overskud på
ca. 12.000 DKK.
b. Egenkapitalen er efter regnskabet 2016/2017 på ca. 313.000 DKK
c. Spørgsmål:
i. Jens Chr. Andersen, spurgte til den lovpligtige ansvarsforsikring.
Er den både indtægt og udgift. Kristen Trap svarede at det
opkrævede beløb overføres til Dansk Skytte Union som betaler
den fælles forsikring.
ii. Forsamlingen spurgte ind til hvor mange bestyrelsesmøder og
FORD møder der har været afholdt: Der har været 1 FORD møde i
2017 med deltagelse af Kristen Trap, hvor mange der har været
forud vides ikke.
iii. Hvad dækker posten til årsmøde? Svar fra bestyrelsen: Kørsel og
deltager afgift til DSkyU.
d. Budget:
i. Der er et budgetteret underskud på ca. 25.000 DKK for
2017/2018.
1. Ingen spørgsmål.
4. Fastsættelse af kontingent:
a. Ifølge beslutning ved delegeretmøde 2016 justeres
foreningskontingentet med nettoprisindekset, og medlemskontingentet
stiger med 1 krone. Kontingenterne fastsættes derfor til:
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i. Foreningskontingent 1030 kr.
ii. Medlemskontingent 15 kr
5. Indkomne forslag:
a. Forslag 1:
i. Goran (Søllerød Skf.) redegjorde for baggrunden for forslagene.
Herunder at det vil medføre større transparens i udpegningen af
delegerede.
ii. Dirigent Anders Sode spurgte ind til om forslaget skulle ses som
en vedtægtsændring. Til dette svarede Goran (Søllerød
Skytteforening) at der var tale om et forslag til behandling som et
punkt på dagsordenen. Dirigenten afviste derefter forslaget, dels
idet dagsordenen er vedtægtsbestemt og ikke indeholder et
punkt om udpegning af delegerede til Dansk Skytte Unions
årsmøde, og dels fordi forslaget ikke er stillet som ændring til
dagsordenen.
iii. Dette medførte en livlig debat omkring både forslaget,
vedtægterne og dirigentens handlemåde. Resultatet af denne var
dog stadig at forslaget blev afvist.
b. Forslag 2:
i. Kristen Trap redegjorde for bestyrelsens holdning i forhold til
forslag 2, og det arbejde som bestyrelsen har igangsat omkring
nye vedtægter. Kristen opfordrede den kommende bestyrelse til
at udarbejde retningslinjer for udpegning af delegerede til Dansk
Skytte Unions årsmøde.
ii. Jens Chr. Andersen (Gundsølille), vedtægtsændringer skal
fremsendes senest 30 dage før delegeretmødet. Hvordan er
bestyrelsens proces for udpegning af delegerede til årsmødet?
1. Der var en lang debat om fordele og ulemper ved begge
forslag og hvordan forsamlingen følte at udpegningen af
delegerede til Dansk Skytte Unions årsmøde burde være.
2. Jens Chr. Andersen kom derefter med et ændringsforslag
til Søllerød Skytteforenings forslag 2. Ændringsforslaget er
vedhæftet i bilag B.
c. Stemmetællere: Jacob Hatt (Historisk Skytteforening FALCON) og Dorte
(Gundsølille)

SJÆLLANDS SKYTTE FORBUND
Medlem af Dansk Skytte Union under Danmarks Idrætsforbund

i. Der stemmes om ændringsforslaget først
1. 21 stemte NEJ, 28 stemte JA. Ændringsforslaget er
vedtaget.
ii. Der stemmes om hvorvidt bestyrelsen skal pålægges at arbejde
videre med selve det fremsatte forslag:
1. 2 blanke, 13 stemte NEJ, 34 stemte JA. Forslaget er
vedtaget
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6. Valg
a. Formand (1 år): Bestyrelsen opstiller Kristen Trap, der var ingen
modkandidater. KT valgt
b. 1 medlem til riffelsektionen: Kirsten Steffensen (genvalgt)
c. 1 medlem til pistolsektionen: Kristian Hansen (genvalgt)
d. 1 medlem til pistolsektionen: Ingen kandidater, Bestyrelsen meddeles
bemyndigelse til at konstituerer en person.
e. 1 suppleant til riffelsektionen: Vakant
f. Revisor: Hans Mikkelsen (genvalgt)
7. Eventuelt.
a. Jens Chr. Andersen (Gundsølille), fremlæggelse af budget bør
fremlægges senere på dagsordenen, så det kommer efter kontingent og
forslag.
b. Niels D. Andersen (Bestyrelsen): Har medaljer fra SM til forskellige
foreninger.
c. John Hansen, formand for Dansk Skytte Union takkede for invitationen.
d. Kristen Trap takkede for valget

Vedlagt som bilag:
A. Formandens beretning
B. De fremsatte forslag og ændringsforslag hertil.

