
Sorø Bueskyttelaug                                    

                                          Sorø den 25. februar 2015                                        
Referat fra Generalforsamlingen 

1) Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslår Henrik Madsen. Henrik Madsen valgt 

 

2) Formandens beretning 

I 2014 kunne Sorø Bueskyttelaug fejre klubbens 20 års fødselsdag. Det fejrede vi ved at afholde et 20 

års jubilæums stævne i efteråret og ved at invitere klubbens medlemmer til en hyggeaften med mad 

og drikke her i kælderen. 

 

Vores 2 faste stævner var som altid et tilløbstykke med mange glade deltagere og jeg vil gerne takke 

alle de frivillige der har hjulpet os, både med vores stævner og arrangementer i 2014. 

 

Vi fortsætter selvfølgelig med at holde vores 3D stævner og det første i år er den 26 april, husk at 

sætte x i kalenderen. 

 

Vi havde sidste år også flere arrangementer, bla. havde vi i pinsen et arrangement i og omkring 

Munkedamshuset, med en masse hygge og 3d skydning. Det får vi forhåbentlig mulighed for igen. 

 

Da dette jo er min sidste beretning (i denne omgang) vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtigt 

godt samarbejde gennem efterhånden mange år.Jeg forsvinder dog ikke helt, da jeg fortsætter som 

ungdomstræner. 

 

Jeg ønsker den kommende bestyrelse held og lykke, der bliver helt sikkert nok at se til, især nu, hvor 

VM i FITA skydes i Danmark til sommer, må man forvente at interessen for bueskydning vil få noget 

af et boost. 

 

Tak til alle for et godt bueskydnings år. 

 

3) Kasserer fremlægger regnskabet og forslag til budget 2015 

Rengskabet og budgetforslag for 2015 vedlagt. 

 

 

 



Spørgsmål til regnskabet:  

Gregers – flere egne stævner – kunne giver højere indtægt. Skulle vi hæve beløbet?  

svar - Da vi ikke kender stævne tilslutningen mener vi ikke at vi bør hæve indtægten. 

 

Ronnie – BD ? Betaler vi ligeså meget til BD selvom vi ikke får bladet mere?  

Svar - Nej, der opkræves 37,5 pr medlem imod 125,- tidligere. Dog afkræves der for alle medlemmer 

over 18, hvor vi før betalte pr husstand. 

 

Regnskab og det fremlagte budgetforslag for 2015 blev godkendt 

 

4) Fastsættelse af kontingent 

 

Bestyrelsen foreslår at det fastholdes.  

 

Generalforsamlingen vedtog at fastholde kontingentet for 2015. 

 

5) Ungdomsafdelingen aflægger beretning 

Jeanette: ”For andet år i træk har ungdomsudvalget bestået af Jeanette som trænerrepræsentant, 

Bo som bestyrelsesrepræsentant og Solveig som forældrerepræsentant.  

Arbejdet i ungdomsudvalget er fokuseret på at skabe sammenhold imellem ungdomsskytterne og i 

år forsøgte vi os med en overnatning i Munkedamshuset. En overnatning der blev en succes, ikke 

mindst fordi vi fik besøg af en masse seniorer og forældrer om lørdagen, hvor vi havde en hyggelig 

3D skydning, men også en hyggelig aften med bål og grill. Det vil vi tage op igen, desværre ikke i år, 

men vi vil forsøge at sætte det op til næste år.  

Vores traditionelle overnatning i efterårsferiens første weekend var også igen i år, hvilket var vores 5 

år, en succes. Det vil vi holde fast ved også i år. Hallen er booket. 

Tak til alle forældre, seniorer og frivillige, uden jer kunne vi ikke få disse arrangementer til at 

lykkedes. 

 

6) Indkomne forslag 

1. Fra Ronnie Jørgensen er modtaget forslag om at E-cigaretter sidestilles med almindelige 

cigaretter, dvs at der i klubbens lokale og klubhus ikke må ryges på E-cigaretter.  

 

-kommentar fra bestyrelsen: 

Hallen er blevet adspurgt, og indtil videre er der generelt i hallen ikke forbehold for rygning 

på E-cigaretter. Tobaksrygning er udenfor, men E-cigaretter indtil videre ikke omfattet. 

Bestyrelsen vil lade generalforsamlingen tage stilling hertil. Vi kan sagtens sætte vores egne 

regler på dette område 

 

Afstemning ved håndsoprækning. 5 for, 5 imod, 8 uden – dermed stemmelighed. Afstemning 

herefter skrifteligt. 

Afstemning blev herefter aftalt at man skrev plus eller minus (henholdsvis for at stemme for 

”dampning” og imod ”dampning”) Der blev afleveret 3 plusser og 11 minusser samt 5 

blanke.  

 



Dermed afgjorde generalforsamlingen at klubbens indendørs faciliteter samt klubhus vil 

være ryge og dampfrit område.  

 

2. At inddrage mandagsskydningen for ungdom igen således at seniorerne igen kan skyde om 

mandagen da der ingen ungdomsskytter er tilbage kl 19. 

 

-kommentar fra bestyrelsen:  

Disponering af klubbens træningstiderne hører under klubbens daglige drift og er i den 

forbindelse en afgørelse som bestyrelsen tager ud fra dialog med trænergruppen, og ifølge 

vedtægterne dermed ikke til afstemning. Det er et ønske fra ungdomstrænerne at de har 

mandagene til at kunne koncentrere sig om ungdomsskytterne.  

 

Der vil stadig være træning om mandagen kun for ungdomsskytter og om torsdagen kun for 

seniorer så længe vi skyder indendørs 

 

3. Søndagsskydningen deles med frisbeegolf er ikke i orden. (udenfor) 

 

-kommentar fra bestyrelsen:  

Det er ikke tilfældet og bliver ikke tilfældet – Grønningen er et offentligt område, hvor vi har 

vores faste tider, og vi kan ikke bruge Grønningen udenfor disse tider – det skal alle 

respektere, dvs skydning på Grønningen finder kun sted i klubbens træningstid. Derudover 

skal Grønningen bookes af bestyrelsen. De tilfælde der har været, har været enten uheldige 

gæster på banen fra andre klubber, eller misforståelser, for frisbeegolf er underlagt samme 

regler som os og de er indforstået heri. 

 

 

4. Bestyrelsen ønsker at fremsætte en indstilling til Generalforsamlingen om æresmedlemskab.  

iht vedtægterne skal dette fremføres på generalforsamlingen for afstemning. 

i. Bestyrelsen ønsker at indstille vores afgående forman Jørgen Johansen til 

æresmedlemskab i lauget.  

Igennem sit mangeårige virke i lauget har Jørgen med sin dedikation til sporten 

været en af drivkræfterne til laugets daglige drift og udvikling. Også i 

ungdomsarbejdet har Jørgen deltaget aktivt, og selvom Jørgen afgår som 

bestyrelsesmedlem og formand, vil Jørgen fortsat være en del af ungdomstræningen 

Som en anerkendelse af indsatsen som træner, bestyrelsesmedlem og formand, 

indstiller vi hermed til generalforsamlingen at Jørgen tildeles et æresmedlemskab i 

Sorø Bueskyttelaug. 

 

Generalforsamlingen støttede forslaget og bestyrelsen overrakte en kurv med lidt godt til 

ganen som tak for samarbejdet 

 

  



7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: 

Bestyrelsesmedlem  Jørgen Johansen (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsesmedlem  Henrik Madsen (modtager genvalg) 

Bestyrelsesmedlem  Lars Ree Møller (modtager genvalg) 

Suppleant  Søren Petersen (modtager genvalg) 

   Michael Guldmann Petersen (modtager ikke genvalg) 

 

På generalforsamling stillede Solveig Frydkær op til valg og sammen med kandidaterne der 

genopstillede blev Solveig valgt. 

 

 

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant: 

På valg er:  

Revisor   Ole Rune Nielsen modtager genvalg 

Revisorsuppleant:  Thomas Dam  modtager genvalg 

 

Begge blev genvalgt 

 

9) Eventuelt. 

Ingen indlæg. 

Referent: Bo Frydkær 

 

Bestyrelsen har efterfølgende afholdt konstituerende bestyrelsesmøde og har konstitueret sig som 

følger: 

Formand:  Bo Frydkær 

Næstformand:  Henrik Madsen 

Kasserer:   John Hansen 

Sekræter:   Solveig Frydkær 

Medlem:  Lars Ree Møller 

Repræsentant til ungdomsudvalget for bestyrelsen: Lars Ree Møller. 

Bestyrelsen godkender med underskrift hermed referatet fra generalforsamlingen 


