
Referat af 

GENERALFORSAMLING I SKYTTELAVET ONSDAG DEN 5. FEBRUAR 2020 

  Da lavedes formand Erik Thomsen var gået fra borde i starten af året, var det 

næstformand Niels Marcussen, der bød velkommen til de 17 fremmødte personer. 

 

DAGSORDEN 

1. VALG AF DIRIGENT. 

 Bestyrelsen foreslog Per Ingemann, som blev valgt. 

2. BERETNING. 

Beretningen blev givet af Niels Marcussen, som omtalte de forskellige 

aktiviteter, der var foregået i året. 

Han fremhævede aflysning af fregatskydningen og forklarede årsagen 

hertil. Der skal politiets tilladelse til dette års fregatskydning og Frede 

Kristiansen skriver mail med ansøgning. Så kan vi bevise, at vi har søgt. 

Hjemmebaneskydningen var ikke blevet sendt, men det blev klaret. 

Niels udtrykte stor ros til Frede Kristiansen for hans store arbejde med 

autistskydningen. 

Niels nævnte også, at han havde haft en samtale med Erik Bodal, om 

pigerne i lavet. De var enige om, at det kører fint, som det er nu. 

Der blev også nævnt de 2 gode fester, der bliver holdt om året. 

Til slut blev omtalt det faldende medlemstal. Der blev lovet, at den nye 

bestyrelse vil arbejde kraftigt, i forsøget på at forbedre dette. 

Beretningen blev godkendt. 

3. REGNSKAB. 

 Steen Molnit fremlagde det reviderede regnskab.  

 Det var et flot regnskab, der viste sund økonomi. Det blev godkendt. 



4. KONTINGENT. 

 Forslag om uændret, som blev vedtaget. 

5. FORSLAG. 

 Ingen forslag. Hverken fra bestyrelse eller medlemmer. 

6. VALG AF FORMAND. 

 Bestyrelsen foreslog Nils Marcussen, som blev valgt. 

7. VALG AF KASSERER. 

 Ikke på valg. 

8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. 

 Der skal vælges 3 nye, idet Erik Thomsen er gået fra borde og 

 Jørgen Ambus og Henning Pehrson er udgået. 

 Bestyrelsen foreslår Erik Andersen – Flemming Eriksen og  

Frede Kristiansen. De bliver alle 3 valgt. 

9. VALG AF SUPPLEANTER. 

 Da de nuværende suppleanter er blevet valgt ind i bestyrelsen, 

foreslår bestyrelsen Per Ingemann og Henning Pehrson. 

Per modtager valg, og blev valgt. Henning valgt i absentia. 

10. VALG AF REVISORER. 

 Fin Holst modtager genvalg, og blev valgt. Erik Andersen er i  

 perioden blevet erstattet af Doris Lindegaard, som blev genvalgt. 

11. VALG AF REVISORSUPPLEANT. 

 Joan Andersen blev forslået og valgt. 

12. EVENTUELT. 

 Doris Lindegaard foreslog, at man serverede smørrebrød ved  

 Onsdagsskydningerne, for at tiltrække flere medlemmer.  



 Der blev noget snak om dette og den nye formand lovede at vende 

 det i bestyrelsen.    

AFSLUTNING. 

 Dirigenten takkede for rimelig god orden og gav ordet til den nyvalgte  

 formand Niels Marcussen, som takkede for valget og lovede at  

 bestyrelsen ville arbejde hårdt for et velfungerende skyttelav. 

 

 

    Referent: Flemming Eriksen  

  

 

   

   

  

       

 

 

   


