
 

Sorø Bueskyttelaug                                    

                                        Sorø den 26. februar 2014.                                        
 

GENERALFORSAMLING 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning 

3) Kasserer  fremlægger regnskabet og forslag til budget 2014 

4) Fastsættelse af kontingent 

5) Ungdomsafdelingen aflægger beretning 

6) Indkomne forslag. 

a. Forslag til ændring af Love for Sorø Bueskyttelaug er vedlagt denne indkaldelse 

b. Forslag til ændring af vedtægter indsendt af Michael Guldmann Petersen og udsendt til 

gennemlæsning 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Følgende afgår efter tur: 

Bestyrelsesmedlem  John Hansen  (modtager genvalg) 

Bestyrelsesmedlem  Bo Frydkær  (modtager genvalg) 

Suppleant  Jens Hemmingsen (modtager ikke genvalg) 

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant: 

På valg er: Revisor  Gregers Dankjær (modtager genvalg) 

Valg af revisorsuppleant: 

Ekstraordinært valg af revisor for 1 år da Hans Erik Tiedemann grundet sygdom trækker sig. 

9) Eventuelt... 

 

Referat 

1) Bestyrelsen foreslog Mette Petersen som dirigent. Mette blev valgt. 



2) Formandens beretning. 

2013 blev endnu et rekord år for SBL. 21 danmarksmesterskaber, et nordisk mesterskab, en 

andenplads til nordisk. Det er 4 danske mesterskaber mere end 2012, rigtigt flot!! 

Vi har gennem 2013 fastholdt rigtigt mange af vores medlemmer og vi har holdt et medlemsniveau 

på lige omkring de 100 medlemmer, hvilket vi kan være rigtigt stolte af.  

i 2913 fik vi også 2 skytter på landsholdet, og det kommer man ikke uden at man yder en stor 

indsats, især med bue træning, og det må man sige at Katja og Thor har gjort, og stadig gør – et 

stort tillykke til jer begge. 

Vores to faste stævner var sm altid et tilløbsstykke med mange glade deltagere og jeg vil gerne 

takke alle de frivillige der har hjulpet os, både med vores stævner og arrangementer i 2013. 

Vi fortsætter selvfølgelig med at holde vore 3D stævner og det frste i år er den 27 april, husk at 

sætte x i kalenderen!! 

Vi havde sidste år også arrangeret em gang weekend hygge for vores børne- og ungdomsskytter, 

hvilket var en succes som vi vil gentage igen i år. 

Vi er allerede godt i gang med 2014. 23 skytter har været til SM i indendørs skiveskydning, og kom 

hjem med bunkevis af medaljer, det var en skøn dag, og alle gjorde hvad de kunne for at yde deres 

bedste!! 

Lige om lidt er der både senior DM og ungdoms DM, hvor vi selvfølgelig også er rigtigt godt 

repræsenteret, det bliver spændende at følge jer! 

 Vores udendørs bane på Grønningen trænger til et løft for at sige det mildt, og vi har i bestyrelsen 

besluttet at jagtbanen bliver til 10 3D dyr i stedet for etafoamen, og der kommer nye FITA skiver 

op. 

Den 18 oktober er det 20 år siden at SBL blev stiftet og det vil vi rigtigt gerne fejre, det bliver dog 

først ugen efter, den 25 oktober, at vi holder en stor fest da vi lige skal have efterårsferien lidt på 

afstand. 

Hvis nogen har nogle gode ideer til hvordan vi på behørig vis kan fejre dagen, så sig endelig til. 

Tak til alle for et godt bueskydnings år. 

Formanden 

 

3) Regnskabets fremlæggelse og godkendelse: 

 

Indtægter 2013:  204.872,30 

Udgifter 2013:  186.191,56 

Året resultat:    18.680,74 

 

Balance 2013 

 

Aktiver: 

Kassebeholdning            32,33 

Danske Bank    59.599,08 

Danske bank (giro)    22.273,76 

Danske bank (Stævnekonto)   41,125,00 

Aktiver I alt  123.030,17 



 

 

 

 

Passiver: 

Egenkapital 

Saldo pr 1/1  104.349,43 

Årets resultat    18.680,74 

Egenkapital i alt  123.030,17 

Passiver i alt  123.030,17 

 

Spørgsmål til regnskab: 

a. Regnskabet bør vel udsendes 3 uger før generalforsamlingen?  

Svar: Nej, ikke iht klubbens vedtægter 

Spørgsmål til skiver og bue materiel – ønsker redegørelse for det anvendte beløb til skive 

materiel skriftligt. Der anfægtes hvorvidt der er indkøbt materiel for beløbet og dette er i 

brug. 

- Ordstyrer er et skriftligt svar virkeligt nødvendigt når det fremlagte regnskab er 

gennemgået og godkendt, med bilag, af 2 revisorer? – Der blev ikke svaret. 

Stævnekonto – Anvendes denne til indbetaling og udbetaling af stævnegebyr? – der 

ønskes en fordelingsnøgle der viser fordeling mellem senior og ungdom. 

Svar: Denne konto anvendes udelukkende til stævnegebyr. Der udbetales udelukkende 

stævnegebyr for de tilmeldte skytter ud fra den tilmeldingsliste der fremsendes til 

stævneklubberne. Alle skytter der tilmeldes på denne måde afkræves stævnegebyr. Kun 

nationale og nordiske mesterskaber dækkes af klubben, ens for ALLE skytter. 

b.  Buebladet – abonnement på dette – er det noget som man SKAL have – er det noget der 

er vedtaget i klubben eller hvor kommer det fra? 

Svar: Det blev oprindeligt indeholdt i alles abonnement – nuværende forbundsregler giver 

at hver husstand får et blad – efterfølgende regler som er til afstemning på forbundsmødet 

kan medføre en ændring . 

c. Buetøj – tabsgivende – det er vel ikke hensigten? 

Svar: Der er underskud grundet køb tryk til logo. Vil balancere når de efterfølgende trøjer 

er hjemkøbt. 

d. Stævnegebyr – er der støtte fra klubben til ungdomsskytter. 

Svar: Indbetalt beløb fra skytterne overføres som stævnebetaling, det er kun en 

opsamlingskonto til en koordineret klubvis tilmelding. Derudover betaler klubben 

stævnegebyr for alle skytte der deltager ved alle nationale stævner. 

Gives der kun tilskud til nationale mesterskaber eller?? 

Svar:  Ja, kun nationale (DM + NM) 

ikke flere spørgsmål 

 



Budgettet fremlægges. 

Indtægter i alt  180.100,00 

Udgifter i alt  199.000,00 

Overskud/underskud  - 18.900,00 

 

 

Spørgsmål til budgettet: 

a) Ingen afsættelse til 20 års fejring – er det overvejet? 

Svar: Vi vil ikke bruge uhæmmet af klubbens midler 

b) Græsslåning  - er vi bundet af aftaler eller?? 

Svar:  Nej – hvis man kender nogen så er man velkommen. 

c) 80.000 er det også til dækning af nye udendørsstativer?  

Svar: Ja. 

d) Græsslåning er +3500 i år, er det fordi det er indeksreguleret eller?  

Svar. Nej, der var en måned uden slåning, derfor lavere omkostning. Det har 

tidligere været klubmedlemmer eller andet, men det har vist sig ikke at være holdbart – 

det har også været undersøgt om man kan indkøbe en sådan – det er ikke forfulgt 

grundet risiko for tyveri. Omfattende opgave at gå i gang med, men hvis der er 

interesserede så er alle velkomne. 

 

  Fastsættelse af kontingent:  Bestyrelsen foreslå kontingentet uændret. 

a. Hvor mange udgifter bruges på ungdomsskytterne set i forhold til seniorer? Som senior 

skytter føler jeg ikke at vi får samme udbytte for kontingentkronerne – ingen trænere for os 

seniorer. 

Svar.  Der differentieres ikke mellem senior og ungdom. Bestyrelsen har gentagne 

gange, på generalforsamlingerne, opfordret seniorerne til at koordinere og tilrettelægge 

træning – der er jo flere seniorer der har træneruddannelsen, så det må være seniorerne 

selv der tager den udfordring. 

-Ikke enig, der er da 3D skytter der træner målrettet, men vi er jo ikke FITA skytter… 

-Ungdomstrænerne er ulønnet, frivillig arbejdskraft der træner ungdom fordi de mener de 

kan gøre en forskel her. 

-De modtagne præmier/kontantbeløb fra sponsorerne er kommer i hus fordi børn og unge 

henter de flotte resultater og eksponerer klubben i medierne. 

Formand Det er derudover tilskud fra sorø ordningen til børn/unge under 18. 

b. Der ønskes tal for fordelingen mellem ungdom og senior hvis man har det 

Svar  John per 31/12 2013: 47 unge og 54 seniorer 

Ordstyrer stopper yderligere diskussion, det er ikke omkring kontingent, men bør 

behandles under eventuel. 

c. Der afstemmes omkring kontingent:  Kontingent fastholdes. 

 

4) Ungdomsafdelingens beretning fremlægges: 



Det har været et yderst spændende år for vores ungdomsskytter – vi har i dag en trup af 

øvede skytter på ca 25 skytte. Det er en god fornemmelse at stå til stævner og se så mange 

sorte trøjer med vores logo, der præger skydelinjen. Klubben har ved mange stævner, 

henover året, været den klub med flest skytter og det kan vi som klub være rigtigt stolte af. 

Igennem året er 3D skydningen kommet i fokus igen, med stor tak til Ole, som har taget sig af 

vores 3D skytter, og det ser ud til at der fortsat vil være en stigende interesse. 

En anden flot udvikling, er vores begynderhold, som Jeanette tager hånd om hver onsdag. 

Dette hold er utroligt vigtigt for at klubben fortsat kan stille med mange stævneskytter, da 

det er disse nye skytter, der sikrer at der kommer flere skytter frem i kæden. 

 Vores ungdomsskytter vil også være dem, der vil være med til at tegne klubbens fremtid – 

hvordan? Ja, det er jo et spændende spørgsmål, men hvis klubben formår at fastholde 

interessen i ungdomsrækkerne ikke kun for bueskydningen, men også for det sociale 

sammenhold og netværk, som skytterne er en del af, vil vi også kunne se en gruppe skytter 

som fortsætter fra ungdomsrækkerne op i seniorrækkerne. Det er jo netop det vi, som klub, 

skal bruge for at fortsætte en positiv og spændende udvikling. Vi er utrolig glade for det gode 

sammenhold som vi ser iblandt vore ungdomsskytter, og den store opbakning vi har fra 

forældregruppen. DM udendørs i Præstø var et pragtfuldt eksempel på dette – 15 skytter 

deltog, med en kæmpe opbakning – 36 personer under klubbens pavillon. En opbakning som 

blev bemærket af mange og det er ikke at overdrive ved at sige, at mange andre klubber er 

misundelige på dette. 

Med baggrund i den store interesse som vi havde mødt henover sommeren, stod vi med et 

træningsmæssigt problem – vi savnede plads/tid – BIG TIME – og vi måtte bede bestyrelsen 

om mere trænings tid. Noget der udfordrede tolerancen fra klubbens seniorer, som måtte 

vige pladsen om mandagen og flytte deres træning til torsdagen - på en noget senere 

tidspunkt – Vi og ungdomsskytterne vil gerne sige jer mange tak for jeres forståelse og denne 

mulighed – Vi er mellem 20 og 25 skytter hver mandag og det er en mulighed vi håber at 

kunne kvittere for på resultatsiden. 

Et resultat af fokuseret og intensiv træning, er at vi i 2013 fik 2 compound skytter udtaget til 

ungdoms bruttolandsholdet – det bliver spændende at følge. 

Til det just overståede SM stillede var SBL den største tilmeldte klub – igen og vi blev den 

mest vindende klub. Det håber vi at vi kan fortsætte med og at vi håber at vi fortsat har den 

store støtte og opbakning fra resten af klubben – tak for det. 

Spørgsmål til beretning 

d. Fastholdelse af ungdomsskytterne – Har man overvejet hvordan vi kommer videre - 

trænerne er også forældre, og man må formode at når de unge stopper, så stopper 

forældrenes engagement vel også - har ungdomsafdelingen fat i at sikre dette evt. ved 

rekruttering bland de andre voksne. 

Svar: Vi er meget opmærksomme på dette og vi forsøger i vores almindelige 

arbejde at fastholde de unge så de har lyst til at blive i klubben. Træneruddannelse forsøger 

vi altid at få forældre med på. 

e. - Seniorrækkerne  - hvordan fastholder I seniorerne. 

Svar:  Det må være seniorskytterne selv der tager den udfordring. 



f. - Vi forsøger i ungdomsafdelingen at fastholde de unge bla ved arrangementer med social 

islæt såsom weekendovernatning. 

g. - Det er atypisk at det lykkedes at holde på de unge i teenageårene, det lykkedes faktisk her 

i klubben.  

h. – Forælder. Det er noget ærgerligt at høre hvordan seniorerne i klubben bare skyder på 

ungdommen – jeg har en dreng der nu igennem flere år har skudt her i klubben og er 

meget glad for det store arbejde som der lægges af frivillige her i klubben. Uden disse 

frivillige var det ikke blevet den succes som vi ser i dag. Det er ret trist at man ikke støtter 

op omkring de folk der gør dette arbejde, men i stedet nedgør indsatsen.  

i. -Ærgerlig over at høre den indstilling fra flere, at man ikke synes der sker noget for seniorer 

– der må da være nogen af de 10 der har træner uddannelsen, der kan tage den udfordring.  

Svar: Man har forsøgt at rette på skytter, men bremses af andre der ikke har uddannelsen, 

så mister man lysten og går tilbage til at passe sig selv. 

j. Ordstyrer – det er noteret at der under evt. skal debatteres omkring have emnet op 

omkring seniortræning. – er der yderligere omkring ungdomsafdelings beretning? – Ikke 

tilfældet. 

 

5) Indkomne forslag. 

 

a. Bestyrelsens vedtægtsændringer. 

i. Der blev spurgt ind til økonomi – er ungdomsafdelingen selvfinansierende eller 

støttes det af klubbens budget? 

Svar: Der fremlægges et budget fra ungdomsudvalget, dette budget er udelukkende 

omkring stævner (forventede udgifter til DM og NUM) samt tilskud til overnatning – forslag 

til anskaffelser fremstilles til bestyrelsen for deres vurdering. 

Der blev anført fra bestyrelsen at tilførte midler fra sponsorer bliver fordelt til hele 

klubben, der er ingen penge som bruges særskilt til ungdom som seniorerne ikke kunne få 

gavn af. 

ii. Spørger mener stadig at beløbene er tvivlsomme. 

 

iii. Ordstyrer – det er reglement der er til afstemning – budget og økonomi er fremlagt 

og godkendt. 

 

Bestyrelsens vedtægtsændringer fremlagt til afstemning – Ændringerne vedtaget med det krævede 

flertal. 

 

b. Forslag modtaget rettidigt fra Michael Guldmann og fremsendt til medlemmerne. 

i. Forslag no 1 kommentar fra bestyrelsen: Passive medlemmer har altid haft denne 

stemmeret, men det er en præcisering i forhold til vedtægterne. Forslaget blev 

vedtaget. 

ii. Forslag no 2 kommentar – Henvendelse til et bestyrelsesmedlem, de gør vi da vist 

ikke?? 

svar:  Jo, det er normalt kassereren som alle henvender sig til for optagelse. 



kommentar – Det generelt omhandlende en form for appelret til 

generalforsamlingen.  

Forslaget blev vedtaget 

iii. Forslag no 3. Kommentar – Børn under 10 år under opsyn af forældre, det er det vi 

har anført i alt andet materiale fra klubbens side. De fleste af de skytter der er 

under 10 er på begynder holdet.. Forslaget blev vedtaget 

iv. Forslag no 4 omhandlende æresmedlemmer  

– Spørgsmål omkring definition omkring æresmedlem – Det et kontingent frit 

medlemskab som giver adgang til skydning – forslaget blev vedtaget 

v. Forslag no 5 indkaldelse på Email osv. Vedtaget 

vi. Forslag no 6 tidsfrister omkring indsendelse til behandling af forslag – vedtaget 

vii. Forslag no 7 Kommentar: det er tale om generelt misforhold mellem nuværende 

bestemmelser og de krav der stilles i folkeoplysningsloven. Forslaget skal indføjes – 

der er dog afstemning vedr. aldersgrænsen samt hvorvidt der et medlemskab for 

passive medlemmer. Forslaget vedtaget med aldersgrænsen 18 år 

 

6) Valg til Bestyrelsen: Bo Frydkær og John Hansen genopstiller, begge blev genvalgt. 

Michael Guldmann og Søren (Petersen) stiller op som suppleanter. Forsamlingen foreslog begge 

valgt, Michael vælges som førstesuppleant. 

 

7) Revisor Gregers Dankjær genopstiller og blev genvalgt. Ole Rune Nielsen stiller op ekstraordinært 

som revisor til erstatning for nuværende revisor Hans Erik Tiedemann, som grundet sygdom må 

stoppe. Dette valg er for 12 mdr.  

 Thomas Dam foreslået og valgt som suppleant. 

 

8) Eventuelt: 

- Skyde tider om mandagen er problematisk – da vi er nogen som ikke har muligheder for at 

skyde om mandagen. Kan vi ændre disse tider.? 

Svar fra bestyrelsen – Nuværende indendørssæson med træning om mandagen er et kompromis 

som bestyrelsen har været nødsaget til at sætte i kraft for at få trænings tider til at passe til 

behovet. Der arbejdes målrettet på at finde en løsning til næste indendørs sæson. 

-  Har bestyrelsen overvejet at der vil være seniorer som vil se sig nødsaget til at skifte klub når 

man ikke kan få lov til at træne 

Svar: Ja, men vi har ikke andre muligheder for at få dette til at nå sammen. 

-  Ungdomstræningen kan da ikke fylde tiden fuldt ud, så mange kan der vel heller ikke være. 

Svar: Der er mellem 20 og 25 aktive ungdomsskytter der stille op hver mandag og træner 

målrettet i de tidsrum. De yngste skytter forlader træningen mellem 19:30og 20 – der er mellem 5 

og 10 skytter i tidsrummet kl 20 til 21. Mandage er udelukkende for juniorer. Vi har derfor også 

fastholdt at torsdag udelukkende seniorer selvom der har været specifikke forespørgsler herom. 

 

 Utilfredshed omkring fordelingen – senior om torsdagen er spærret – Det blev anførte at det er 

meget betænkeligt at man spærrer denne dag for klubbens eliteskytter 



- Det er utroligt småligt at seniorerne stiller sig så tvivlende overfor brugen af de timer der 

lægges. Man nedgør den indsats der lægges fra ungdomsskytterne og deres trænere og 

overfører det til at seniorer ikke kan få træningstid. 

 

- Ungdomsskytterne torsdag aften er ikke problemet, men det er ikke spørgsmål om plads, det er 

3D skytterne der ikke tilgodeses. Ikke udviklende for anden ideologi end FITA. Denne indstilling 

er stærkt problematisk. 

- Der efterlyses engagement – kan man basere sig på en træneruddannelse som er målrettet 

imod skiveskydning – Der er ingen trænere der byder ind og tilbyder grundig træning til 3D og 

instinktiv skydning mere generelt, da FITA ikke tilgodeser denne skydestil. 

- skytter om mandagen …..tid – hvad gør vi? 

- Skal seniorskytterne bare lade sig nøjes med træning udenfor ungdomsskytterne behov – det er 

stærk kritisabelt. 

- Tiderne ændres top-down fra bestyrelses side, der er ingen dialog. Lad os gå i dialog omkring 

tiderne i stedet for.  

Ordstyrer fremfører: Det er nævnt nu gentagne gange at bestyrelsen arbejder på at finde en 

løsning omkring tiderne – ligeledes at seniorer ikke enige i fordelingen, men der er ikke andre 

muligheder for indeværende sæson 

-  Vi har lyttet til kommentarer og anfører at bestyrelsen har taget overvejelserne ganske 

alvorligt. 3D dyr og skiver vil komme og skal være til rådighed. 

- koordinering af stævnetilmelding for seniorer efterlyses 

- udendørs, er det trænings tider efter samme eller er det de gamle tider? 

Svar - udendørs vil det være almindelige regler, mandag onsdag søndag, da Grønningen ikke er 

tilgængelig på andre tidspunkter, men samtidigt er der også mere plads. 

- Bordtennis arbejder også på nye muligheder da vores lokale ikke er et godt lokale for 

idrætsudøvelse. 

- Træner og seriøsitet – Forskellige ideologiske grundregler. Der er grundlæggende forskelle - 

Efterlyser Materiel der duer og senior der arbejder seriøst…. 

Svar på spørgsmål omkring træneruddannelse. Der er krav til træneruddannelse fordi der skal være 

fokus på forebyggelse og træning uden skader. Opfordret kraftigt til at nogle seniorer igangsætter 

en systematisk voksentræning og koordinering af tilmeldinger. 

-  ok 

- er der så adgang om torsdagen til seriøse skytter? Hvad er seriøse skytter. 

Svar: Seriøse ungdomsskytter i den forbindelse vil være de skytter der er udtaget til landshold og 

landshold elitearbejde, dvs kraftcentertræning. Pt Katja, Thor og Mathias 

Spørgsmål til alle seniorer – må de nævnte ungdomsskytter komme og træne om torsdagen i 

indendørs sæson – Enstemmig accepteret af de fremmødte. 

- Seniorer skal inkluderes i dialog i stedet for at få presset ordning ned over hovedet. 

-  Vil vi kunne sætte en ekstern træner på til træning eller er pengene et problem? 

Svar: Det er tidligere forsøgt, men der har ikke været tilslutning – og mht pris – forespurgt Danage 

på opfordring, men den angivne pris var langt udover det der var rimeligt med kun2 eller 3 skytter 



tilmeldt. Martin blev spurgt, men der er et tidsspørgsmål. Jesper var en mulighed for at få mulighed 

for at give lidt compound trimning/råd og vejledning på mere bred plan. 

- Kvalificeret træning efterlyses. Martin Damsbo – David Hauge – Ikke Jesper. 

Martin Damsbo kommer gerne til træningsaftener og giver træning. Undersøges af bestyrelsen. 

Michael Guldmann vil gerne hjælpe 

- Seniortræning blev foreslået, men ingen tilslutning, kun 4 skytter kom. Der efterlyses oplysning 

omkring de tiltag som sættes i gang – mere synlighed omkring seniorer. Også gerne på FB. 

- Hjemmesiden…….. Bruges mere. 

- ja, det vil vi gerne… Men det kniber alvorligt med tid til  

- Koordineret tilmelding på hjemmesiden er det muligt?. 

- Hjemmeside – det kan teknisk sagtens lade sig gøre – men hjemmeside problematikken er svær 

– facebook giver en del bedre synlighed.   

- Brian melder sig til at lave en 3D sommerlejr for seniorer. 

- Danske rekorder bør vel sættes op i klubben. 

Svar Ja, vi bør sætte alle vores rekorder op i klubben  

- resultaterne fra 3D seniorer skal da også synliggøres. 

 

- Seniorerne bør nok gribe lidt i egen barm og synliggøre sig selv til stævnerne. 

 

Ordstyrer takker for god dialog og der er nu kaffe og fastelavnsboller. 


