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Gundsølille d. 28. februar 2014 
 
 
 
Jens Kristian Andreasen bød velkommen til de fremmødte og en særlig velkomst GSG&IF næstformand, Anne 
Hossy. Efter velkomsten fortsatte man til dagsordenen. 
 

1. Valg af dirigent: Helle Østergaard Mark 
 

2. Valg af Protokolfører: Jørgen Sørensen 
 

3. Beretning om afdelingens virke i det forløbne år – herunder redegørelse for afdelingens 
aktivitetsplaner for det kommende år. Jens Kristian Andreasen 
 

Der er udsendt en skriftlig beretning, der beskriver, hvad der er sket i årets løb, så den mundtlige 
beretning drejer sig om, hvilke planer bestyrelsen har for fremtiden.  
Det er dog svært at tale om fremtiden, da vi ikke ved hvad skydning i DGI Midt- og Vestsjælland har planer 
om. Oplysningerne herfra er mildest talt mangelfulde. 
I den mundtlige beretning er der i stedet taget nogle punkter med, vi skal drøfte nærmere. Og den "røde 
tråd" vil her være problemet med at få medlemmerne til at hjælpe. 
Med indkaldelsen til medlemsmødet var der vedlagt en skriftlig beretning, der i korte træk fortalte, hvad vi 
har beskæftiget os med i det forgangne år, så behøver de fremmødet ikke at bruge så lang tid på at høre 
formanden oplæse en lang beretning 
 

Varmeveksler i ventilationsrummet. 
For ca. to år siden frostsprængte varmeveksleren i ventilationsrummet, hvilket betød en reparationsudgift 
for foreningen på ca. 23.000 kr. Jeg blev efterfølgende gjort opmærksom på, at den ikke havde nogen 
praktisk effekt. Ventilationsanlægget har vi "arvet" af hallen, der ikke brugte det mere, og her blev det 
brugt. 
Jeg må desværre meddele, at det er sket igen. 
Varmeveksleren får tilført varmt vand via en termostat, der åbner for vandet, når temperaturen når ned til 
ca. 5%. Når termostaten åbner lukkes, der samtidig for ventilationsanlægget, hvilket vi ofte har oplevet om 
vinteren. 
Vi har i et stykke tid haft svært ved at få varme på ventilationsanlægget, og mandag den 27. januar 
oplevede vi, at anlægget ikke ville køre, og vi fik fat i halinspektøren for at få undersøgt, om der var gået 
en sikring. Det var der ikke. Vi undersøgte, om der kom strøm til anlægget, og det gjorde der ikke. 
Herefter undersøgte, vi om der var varme på rørene til anlægget, og de føltes kolde. (Nu er de 
brandvarme.)  
Lørdag den 1. februar var der vand på gulvet, og halinspektøren oplyste, at han havde lukket for vandet til 
varmeveksleren, da den igen var frostsprængt. Vi har spurgt halinspektørerne, om de har haft lukket for 
det varme vand til anlægget, men de oplyser, at det har de ikke. 



 
Beslutningen er, at varmeveksleren ikke skal repareres, og i stedet har vi fjernet termostatføleren og sat 
en plade for varmeveksleren. Det har betydet, at ventilationsanlægget ikke stopper når der er for koldt 
udenfor og der er blevet væsentlig varmere i  ventilationsrummet. 

 
Rengøring 
Vi har forsøgt mange forskellige løsninger, når der skal gøres rent på skydebanen og øvrige lokaler. Men 
det er hver gang endt med, at det er de/den samme, der gør det hver gang. 
Lagkagemødet opfordrede bestyrelsen til at indhente tilbud fra Gundsølillehallen, rengøringsselskab og 
medlemmerne. 
Betaling til medlemmer (eller familie) kan kun ske som fri kontingent eller anden betaling, der ligger 
indenfor det, man kan betale skattefrit i henhold til lovgivningen. 
Opgavens karakter er: 

 Hver 14. dag 
Støvsuges opholdslokalet, der tørres støv af, og bordene og gulvet vaskes. 
Standpladserne og gulvet bag standpladserne støvsuges, og standpladserne vaskes af. 
Gulvet i Ventilationsrummet støvsuges og vaskes.  
Gulvet foran standpladserne... tomme patronhylstre  samles op, og gulvet og afskærmningen før 
ventilationskanalen støvsuges 
Tager ca. 1,5 time 

 Hver måned 
Vægge på skydebanen støvsuges 
Gulvet efter ventilationskanalen støvsuges og vaskes. 
Tager ca. 4-5 timer 
Gundsølillehallen har ikke kapacitet til at påtage sig opgaven, og de tilbud, vi har fået, ligger mellem 10 
og 15.000 kr. 
Det er i overkanten af, hvad vi kan betale, uden at kontingentet skal stige væsentligt. 
Hvis vi skal have et par af vore unge skytter til at påtage sig opgaven, skal vi regne med en udgift på ca. 
7 måneder X 8 timer 5 - 7.000 kr. 
Så spørgsmålet er, skal vi igen forsøge at få medlemmerne til at gøre rent, eller skal vi få hjælp til 
opgaven? 

Debat 
Det blev besluttet, at vi tager stilling hen over sommeren, og vi skal finde den billigste løsning. 
Det skal samtidig undersøges, om vi får tilskud fra kommunen, og om tilskuddet går ubeskåret 
til skytterne. Det vil sige hovedafdelingen ikke "tager" noget af tilskuddet. 

 

Træning, stævner og turneringer i sommer.  
I aften skal vi tage stilling til træning på 50 og 200 meter, samt hvilke hold vi vil tilmelde DDS Roskildes 
divisionsskydninger. 
Det viste sig, at vi havde svært ved at stille børnehold både på 50 og 200 meter. 
Da vi havde det eneste 200 meter hold tilmeldt divisionsskydningen, var vi allerede udtaget til DM, men vi 
kunne jo ikke møde med "kun" to skytter så vi "lånte" to medlemmer, en fra Ballerup og en fra Fløng-
Hedehusene så vi kunne stille hold til DM 
Hvis stemningen er for, at vi igen i år skal tilmelde 50 og 200 meter børnehold, vil vi også gøre det. Men 
skal det lykkes, er vi nødt til at have et antal hjælpere, der kan træne børnene mandag og tirsdag aften.  
Vi må nok erkende, at BK træningen på 200 meter ikke vil være så mange gange, særligt grundet prisen for 
at skyde (ca. 80 kr.) Men jeg håber, vi kan aftale en mandag aften, hvor de børn, der har lyst, kan prøve at 
skyde på 200 meter.  
Opstarten for træningen på 50 meter vil være tirsdag den 8. april kl. 18.30  

Debat 
Børn og juniorer inviteres til at prøve 50 meter tirsdag den 8. april og 200 meter mandag den 
14. april. 



 
Hvis det viser sig, at man ikke kan danne hold, vil der ikke være "faste" trænings tider for børn 
og juniorer, og evt. tilmeldte hold trækkes fra divisionen. Der kan dog stadig forekomme 
træning af børn og juniorer, men kun efter aftale. 
Unionsskytterne har talt om, at de vil træne 10m luft i sommer. 
Her blev det gjort opmærksom på, at vi altid hen over sommeren gjorde skydebanen i stand - 
det vil sige reparerede huller i loft og bagvæg, malede hvor det er nødvendig og lavede de 
forbedringer, der skulle være klar til den nye vintersæson. F.eks. skal ventilationen forbedres.  
Men hvis man arbejder sammen, burde man kunne træne, det krævede bare, at man 
samarbejder for at finde den bedste løsning.   

 

Træning vinter 2013/2014 
Vi har i vintersæsonen prøvet at åbne for træning tre dage om ugen. Mandagen var forbeholdt de unge 
skytter og familier. Tirsdag forbeholdt de voksne gevær og pistol. Onsdag for alle. Her skulle der være 3. 
stk. 15 meter baner til luft- og salongevær, og 3 stk. 10 meter til luft.  
Men skulle det lykkes med 10m skydningen, krævede det, at vore Unionsskytter tilmeldte sig som 
hjælpere om onsdagen, så banerne kunne stilles op og der var en Unionsskytte som træner. 

Debat 
Vi har kun 6 baner, og da vi har mange børneskytter, hvor mange af dem også kommer til 
træning onsdag, giver det udfordringer at have en fælles træningsaften, hvor både voksne og 
børn skulle kunne træne 10 m luft. Vi drøftede emnet, og det blev foreslået, at voksenskytterne 
evt. kunne skyde 10 m luft om torsdagen i stedet. Da denne dag er afsat til divisionskydninger i 
DGI skydning, kan det blive vanskeligt alt afhængig af, hvordan divisionsskydningerne kommer 
til at se ud næste vinter.  
Man blev enige om, at vi skulle drøfte træningstidspunkterne på lagkagemødet i 
august/september. 
 
 

Frivillige  
Når vi nu taler om hjælpere under træningen mandag og onsdag, må vi erkende, at der ikke er mange 
dage, hvor der har været mere end en trænere/hjælper. 
Det er ikke holdbart når en "træner" f.eks. er alene en mandag aften så, har man ikke mulighed for at tale 
med forældre og evt. nye medlemmer. Man har heller ikke tid til at "træne" de unge skytter da det alene 
drejer sig om at få skytterne i gang med at skyde hvorefter de må klare sig selv. 
Så vi har et problem, hvis vi ikke har mindst to hjælpere hver træningsaften. 
Under sidste generalforsamling havde foreningen svært ved at få besat de bestyrelsesposter, der i følge 
vedtægterne skal være. Ifølge vedtægterne skal der være mindst tre i bestyrelsen, formand, kasserer og 
sekretær. 
Men der er ingen øvre grænse for, hvor mange medlemmer bestyrelsen kan have, så har en eller flere lyst 
til at være med til at tage beslutninger i årets løb, så meld dig selv - vent ikke på at andre peger på dig. Nu 
behøver vi jo ikke have en stor bestyrelse, hvis vi har frivillige nok, der tager hånd om de daglige opgaver, 
og her har jeg i årets løb oplevet det positive, at flere forældre tager del i deres børns skydeidræt.  
Når BK-skytterne har været til divisionsskydninger og stævner, har vi ikke haft problemet med at få hjælp 
hverken til transport eller hjælp på banen. Under GundsøCup skulle der bruges hjælpere både under 
stævnet, men også til kagebagning. Også her var der rigeligt hjælp at få de fleste dage.  
Medlemsmødet skal senere på dagsordenen udpege ansvarlige for sommerens aktiviteter, så vi håber, at 
alle poster bliver besat. Ikke besatte poster betyder, at der er aktiviteter, vi ikke kan deltage i.  
Vi nåede ikke at udarbejde "stillings" beskrivelser over opgaverne, men må i stedet tale om hvad det går 
ud på når vi når til punktet 
 

Klubmesterskab  
I år afvikler vi klubmesterskabet, hvor der kan skydes en gang i de fem måneder oktober, november, 
december, januar og februar. Skydningerne afvikles i henhold til Skyttebogens regler. Det vil sige 20 skiver 
med et skud pr. skive. Resultatet bliver indberettet som KAP resultat. 
De tre bedste resultater lægges sammen, og den bedste skytte er klubmester i sin klasse. 



 
Desværre har mange af vore voksne skytter ikke deltaget i mesterskabet, hvilket er et problem. 
Hvis der ikke er opbakning herfra, hvordan er vi så stillet. 

Debat 
Man var enig om at det var en god måde at afvikle klubmesterskabet på. 

  

 
GundsøCup 2014 
Gennemgående havde vi hjælpere, nok men det kneb nogle dage. F.eks. måtte mandagen klares med 1 
voksen. Heldigvis kunne de ældste af vore BK skytter hjælpe til.  
Også her var der ikke mange af vore voksne skytter, der deltog i stævnet. 
Vi skal have en drøftelse om fremtiden for GundsøCup - skal vi stoppe med at afholde stævnet. 

Debat 
Det blev drøftet, om man skulle stoppe med at afholde stævnet eller skære ned på antallet af 
dage. 
Det blev besluttet at man afholdt GundsøCup fra mandag til og med lørdag. 

 

DGI/DDS landsstævne 2013 i Esbjerg 
Nogle af foreningens medlemmer deltog i DGI landsstævnet, der blev afholdt i Esbjerg fra 4.-7. juli 2013. 
Vi har ikke deltaget som forening og derfor ikke omtalt landsstævnet i den skriftlige beretning. 

Debat 
Enkelte af de fremmødte havde deltaget i landsstævnet og fortalte, at de havde haft nogle 
dejlige og hyggelige dage. 

 

Uddannelse hjælpetræner/instruktører 
Vi har talt meget om at uddanne skytter og forældre, som kunne hjælpe børnene under træning og 
stævner. 
Det er på tide, vi gør alvor af denne uddannelse, og vi skal i gang med at få planlagt disse kurser.  
En måde at gøre det på er en dag/weekend i sommer på Skydebane Vest eller i Skydekælderen hvor vi 
udover kurset hygger os, og børnene evt. træner på de distancer, der er mulighed for.  
Vi kan også uddanne nogle af vore børne- og juniorskytter til at være børnetrænere. Jeg kan sagtens 
forestille mig nogle af vore ældste børneskytter hjælpe nye BK skytter med at indstille bordet og støtten 
og samtidig sørge for at resultaterne bliver registreret - både i træningsdagbogen og på foreningens 
medlemsprogram. 
Poul Lamhauge har lovet at afholde kurser, men problemet er at finde de rigtige datoer. 

Debat 
Man var enige om at det var en god ide at afholde et kursus for forældre, men det måtte ikke 
have karakter af et kursus, hvor man kunne få det indtryk, at det var for at få hjælpere. 
Det skulle mere have karakter af en instruktionsworkshop, hvor man gennemgik sikkerhed, 
skydestillinger m.m. samt orienterede om foreningen og de to hovedorganisationer. 
Der blev gjort opmærksom på, at Poul meget gerne ville afholde kurset og det sagtens kunne 
gøres uden formandens hjælp. 

 

Hovedforeningen 
I år har Poul Lamhauge været skytternes repræsentant i Hovedforeningen. 
Tidligere har vedtægterne sagt, at det var afdelingsformanden, der deltog i bestyrelsen, men en 
vedtægtsændring betød, at en afdeling selv kunne bestemme, hvem de satte i hovedforeningens 
bestyrelse. 
Mange gange er det svært ved at se hvad nytte skytterne har af hovedforeningen. 
Vi betaler et beløb 100 kr. pr. medlem om året, men kan ikke se, hvad vi får tilbage. 
Når vi søger om tilskud til reparation, nyanskaffelser, trænerudvikling m.m. får vi negativ svar tilbage. 
Svaret har f.eks. været at vi har et stor formue i Inventar. Men man kan jo ikke spise geværløb, så.... 

 
 



 
Debat 
GSG&IF,s næstformand - Anne Hossy - forsøgte at forklare, hvilken fordel Skytterne har ved at 
være en del af en hovedforening. 
Hovedforeningen kunne hjælpe med at søge tilskud hos kommunen, hjælpe med regnskabet 
o.s.v. 

 

Ågerup sommerfest 
Skytteafdelingens formand har meddelt hovedforeningens formand, at han ikke deltager i 2014. For som I 
kan se af den skriftlige beretning, er det ret tidskrævende. En opgørelse over forbrugt tid og kørte 
kilometer  - som er sendt til hovedforeningens formand - viser at tidsforbruget var 27,5 timer, og kørte 
kilometer var 251. 

Debat 
GSG&IF,s næstformand - Anne Hossy - gjorde opmærksom på, at deltagelse i Ågerup 
sommerfest var en opgave hvor alle afdelinger skulle deltage, og man selvfølgelig forventede at 
Skytterne også deltog. 
Flere af de fremmødte gjorde opmærksom på, at vi er en lille forening, og mange af skytterne 
kommer ikke fra nærområdet og derfor ikke kommer til sommerfesten og derfor heller ikke 
ønskede at tilmelde sig som hjælper. Andre kunne ikke hjælpe da de årligt har ferie på det 
tidspunkt.  
Da ingen ville stå som ansvarlig fra Skytterne, blev det besluttet, at skytterne melder fra i år.  
De fremmødte er også af den opfattelse, at "Skydeteltet" sagtens kan varetages af andre end 
skytter.  
Så har hovedforeningen lyst til at have "Skydeteltet" åbent, må de hente hjælp fra andre. 

 

Fugleskydningen 
Som skrevet i den skriftlige beretning måtte vi aflyse Fugleskydningen på grund af mangel på hjælpere. 
Spørgsmålet er, om vi fortsat skal afholde fugleskydningen? 

Debat 
Efter en kort debat, blev det besluttet, at Skytterne ikke afholder Fugleskydning i 2014. 

 

DGI Midt- og Vestsjælland 
Der har ikke, været så mange positive oplevelser fra den side i det forgangne år. F.eks. er informationerne 
og kommunikationen blevet væsentlig dårligere efter sammenlægningen. Vi har mange gange skulle rykke 
for oplysninger om stævner, resultater m.m.  
Vi ikke ved hvordan skydningen i Midt- og Vestsjælland bliver varetaget og afviklet fremover. 
Pt. ved vi ikke, hvordan man har tænkt sig at afvikle divisionsskydningen i sommer. 
Og at andet eksempel på langsommelighed er, at vi endnu ikke har set en endelig resultatliste fra 
landsdelsmesterskaberne. 

Debat 
Alle var enige om, at sammenlægningen med DDS Vestsjælland og DGI Midt- og Vestsjælland 
ikke havde gavnet skydningen i det "gamle" DDS Roskilde, tværtimod. 
Vi har aldrig tidligere oplevet så dårlig administration, der bl.a. viser sig ved fejl i resultatlisterne, 
der har bevirket, at forkerte divisionshold er placeret som de bedste, og resultaterne kommer 
flere uger efter at divisionsrunden er afsluttet. 
Der er fra 1. januar 2014 ansat en konsulent - Mikael Green - til at varetage skydningen i DGI- 
Midt og Vestsjælland men, indtil videre har vi ikke hørt fra ham og han kan he3ller ikke findes 
under "Kontakter" på DGI Midt- og Vestsjællands hjemmeside. 
Alle håber, at divisionsskydningen i sommer bliver skudt i divisioner, hvor ligestillede hold 
møder hinanden. 

 
Afslutning  
I den mundtlige beretning er der ikke talt så meget om fremtiden, men alene om de problemer vi skal 
drøfte. 



 
Til slut vil takkede formanden bestyrelsen, og de hjælpere der har ydet en indsats i det forgangne år.  
Med disse ord overlades beretningen til dirigenten, der sætter beretningerne (skriftlig og mundtlig) til 
debat. 

 

4. Redegørelse for afdelingens økonomiske resultat af de gennemførte aktiviteter: 
Kassereren Poul Lamhauge kunne desværre ikke være her i aften, så formanden gennemgik regnskabet og 
fortalte, at det var godkendt af revisionen.  
Formanden gennemgik nogle enkelte punkter i regnskabet bl.a. det ekstraordinære store tilskud fra DDS 
Roskilde, hvor ønsket var, at det skulle bruges til aktivitetsfremmende foranstaltninger. 
Det har vi også brugt nogle af pengene til bl.a. ved at indkøbe nye luftgeværer og øvrigt udstyr bl.a. 
skydetøj. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag fremsendt 
 

6. Fremlæggelse af budget 
Formanden gennemgik budgettet uden at kommentere specielle konti. 
 

7. Udpegning af ansvarlige for: 
a. DDS 50 m gevær:  

BK.. Jørgen Sørensen og Jens Kristian Andreasen,  
JUN.. Ingen,  
ÅKL.. Helle Jensen,  
VET.. Ingen,  
MIX.. Marianne Lamhauge  
UNG/SEN,.. Ingen. 

b. DDS 200 m Gevær:  
MIX ÅKL.. Helle Jensen,  
MIX BK.. Jørgen Sørensen og Jens Kristian Andreasen 
Ung/SEN.. Ingen 

c. DDS 25 m pistol..  
Ingen. 

d. DSKyU... Poul Lamhauge 
e. Øvrige aktiviteter (midlertidig besat) 

 15m DM Ungdom - Jørgen Sørensen og Jens Kristian Andreasen 

 15m DM Voksne - Marianne Lamhauge 

 15m DM Pistol - Leif Mikkelsen 

 Ågerup sommerfest - Skytterne deltager ikke 

 Fugleskydning - Skytterne afholder ikke Fugleskydning i år 

 Kvartalsnyt - Jytte Kristoffersen og Helle Jensen 
Plan over ruten efterlyses 

 Skoleskydning - Jens Kristian Andreasen 

 GundsøCup 2015 - Jens Kristian Andreasen 

 Faldmålsstævne 2015 - Jens Kristian Andreasen 
Det er usikkert. om der kommer tilskud (gavekort) fra DGI skydning. 
Hvis ikke skal man tage stilling til, om der skal være et Gundsølille faldmålsstævne i 2015. 

 Klubmesterskab 2014/2015 - Jens Kristian Andreasen 

 Juleskydning 2014 - Jens Kristian Andreasen 

 SK-Cup - Helle Jensen 

 GIV-Banko - Poul Lamhauge 
Da de fleste aktiviteter først er til efteråret, blev det besluttet at holde et "Lagkagemøde" i 
august/september måned hvor man har mulighed for at ændre, hvem der er ansvarlig for de 
kommende aktiviteter.  



 
 

8. Valg af afdelingsudvalg 

a. Formand vælges for 1 år. Jens Kristian Andreasen. Blev genvalgt uden modkandidat 

b. Kasserer vælges for 2 år ( lige år ). Poul Lamhauge. Blev genvalgt uden modkandidat 

c. Sekretær vælges for 2 år(ulige år). Jørgen Sørensen ikke på valgt  

d. Afdelingsudvalgsmedlemmer vælges for 1 år. Jytte Kristoffersen blev valgt 

e. Suppleanter vælges for 1 år. Ingen blev valgt 
 

9. Eventuelt  
a. Ændring af træningen om vinteren 

Man drøftede, om man kunne finde en anden løsning med problemet manglende hjælpere til 
træningsaftenerne, og løse det problem at mange forældre og børn måtte vente længe, inden de 
kom på skydebanen. 
Det blev foreslået, at man skulle bestille tid til træning. 
 
Der kom forslag, om at man i stedet skulle kunne bestille/booke skydetid til træningsaftenerne - så 
kunne man evt. vente med at komme, indtil man havde skydetid. Det ville også lette arbejdet for 
hjælperne, som ville have  bedre tid til at snakke med børn og forældre, når der ikke var en 
konstant ventende kø for at komme på banen.  
De tilstedeværende var positive over for ideen - og ønskede at høre, hvad børn og forældre syntes 
om ideen.  

 
 
 
 
Helle Ø. Mark 
Dirigent 

 Jørgen Sørensen 
Sekretær 

 


