
    Gundsølille d. 25. februar 2010 

 

Referat af:    

Gundsølille skytteforenings medlemsmøde d. 17. februar 

 

Tilstede var: Jytte Kristoffersen, Anne Vesterlyng, Sanne Kjær, Annette Madsen, 

Pernille Mikkelsen, Per Lassen, Jens K. Andreasen, Søren Hansen, Tonni Larsen, Poul 

Lamhauge, Helle Ø. Mark og Marianne Lamhauge. 

1. Valg af dirigent: Helle Ø. Mark 

2. Valg af Protokolfører: Marianne Lamhauge 

3. Formandens beretning: Søren Hansen, se vedhæftet fil. 

Kommentar til beretningen: 

Der var én der mente, at det var en befrielse, at der ingen børn er, da hun mener, at 

de tager for meget tid, fordi vi er så lille en forening, så det er svært både at få tid til 

børnene og til egen træning? Der var dog moddokumenter for, at vi så ikke får nogle 

økonomisk tilskud fra kommunen. Det er et af grundlagende for, at vi kan 

opretholde vores forening.  

Der blev talt om vores tilhørsforhold til Skydebane Vest. Her var der flere, der 

mente, at vi var rodløse. Men vi kunne jo bare sætte os sammen med de andre, der 

træner der om tirsdagen. Der er pt. ingen ny aftale med Skydebane Vest udvalget, 

men Marianne tager kontakt til Inge Rusbjerg, fra udvalget. (Der er taget kontakt til 

Inge Rusbjerg, pr. dags dato og der er en ny aftale i hus). 

ET medlem mente, at vi skal lægge vores referater fra bestyrelsesmøderne på vores 

hjemmeside, men der var flere der mente, at referaterne ikke skal på hjemmesiden, 

men at de skal ligge tilgængeligt i vores klublokale for klubbens medlemmer. Er der 

nogen, der ønsker at se dem på anden måde end i klubben, er det muligt at få dem 

tilsendt ved at sende en mail til sekretæren, så vil referaterne blive sendt. Der vil på 

vores hjemmeside komme til at stå, hvornår referaterne er tilgængelige. 

 



Der var meget kritik af Formandens måde at føre foreningens divisions hold på og 

hans forpligtelser over for bestyrelsen. Hovedbestyrelsens formand var dog glad for, 

at vores formand holdte vores forpligtigelser over for hovedforeningen. 

Der var flere tilkendegivelser om, at formanden ikke har løftet sit hverv 

tilfredsstillende. 

4. Redegørelse for afdelingens økonomiske resultat af de gennemførte 

aktiviteter: 

Kasserne kunne ikke fremligge et reelt regnskab, da det var blevet væk for hende i 

det nye regnskabssystem. Susanne Grøndal havde hjulpet med at få hevet tal fra de 

forskellige konti ud af systemet, så vi kunne få præsenteret et billede af 

regnskabsårets resultat. Der er et underskud på regnskabsåret på ca. kr. 20.000,00, 

bl.a. fordi Pernille har valgt at betale ammunitionsindkøbet på én gang i stedet for at 

dele det over flere gange. Der er overskud på bankkontoen. Det er muligt at se 

balancen i klubben. 

5. Behandling af indkomne forslag: 

Ingen forslag. 

6. Fremlæggelse af budget: Budgettet er godkendt af hovedbestyrelsen. 

7. Valg af afdelingsudvalg, iht. vedtægterne § 6 stk. 6, samt valg af 2 medlemmer 

til aktivietslisten: 

Ifølge Hovedbestyrelsens formand skulle disse udvalg være fjernet fra vedtægterne, 

men det bliver de til næste gang, da udvalgene ikke er opretholdt. 

8. Eventuelt:  

Susanne Grøndal, der er regnskabskyndig i hovedforeningen, har lovet at lave vores 

regnskab, da det ikke fungere for kasserne, men Susanne Grøndal laver også de 

øvriges afdelingers regnskaber.  

Der blev stillet forslag om, om det er muligt at medlemmerne kan få mulighed 

komme på skydebanen uden for alm. Åbningstid. 

Søren blev spurgt om han vil forsætte træner om mandagen, det vil han gerne, men 

ikke til sommer. Annette vil gerne hjælpe til om mandagen også. 



Vedrørende punkt 7. På valg er følgende: 

 *Formand Søren Hansen, ønsker ikke genvalg. 

Ny formand, enstemmigt valgt: Jens K. Andreasen 

 Sekretær Marianne Lamhauge, genvalgt 

 Bestyrelsesmedlemmer: Annette Madsen, Tonni Larsen, begge genvalgt 

Anne Vesterlyng er ny bestyrelsesmedlem i stedet for Frank Buchholdt, da 

han ikke var til stede. 

 

Helle Ø. Mark 

Dirigent 

Marianne Lamhauge 

Sekretær 

 

 

 

 

 

 


