Sorø Bueskyttelaug
Generalforsamling i Sorø Bueskyttelaug.

20. Februar 2012.

Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 20. februar 2012 kl 19:00 i klubbens lokaler.
Indkaldelse fremsendt iht. Klubbens vedtægter.
Dagsorden.
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Valg af Dirigent
Formandens beretning
Kasserer fremlægger regnskabet og forslag til budget for 2012
Fastsættelse af kontingent for 2012.
Indkomne forslag:
a. Forslag til vedtægtsændring og dannelse af ungdomsafdeling i Sorø Bueskyttelaug.
b. Evt forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. februar.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende afgår efter tur:
Bestyrelsesmedlem John Hansen
(modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Bo Frydkær
(modtager genvalg)
Suppleant
Jens Hemmingsen
(modtager genvalg)
Valg af kritisk revisor.
På valg er:
Revisor
Gregers Dankjær
(modtager genvalg)
Evt.

Referat fra Generalforsamlingen:



Bestyrelsen foreslår Henrik Madsen som dirigent – enstemmigt vedtaget.
Formandens beretning.
”2011 blev endnu et rekord år for SBL. I Løbet af året var vi oppe over 80 medlemmer, og vi
sluttede året med 73 medlemmer, hvilket er rigtigt flot og dermed kan vi holde det høje
medlemstal vi også havde i 2010. Det betyder også at vi ligger blandt de 10 største klubber
i Danmark.
Det går faktisk så godt at vi på en træningsaften far været hele 46 skytter til træning – helt
vildt!
2011 blev også året hvor vi i Sorø Bueskyttelaug fik hele 5 nye trænerassistenter, hvoraf de
4 netop i denne weekend har været på træner trin 2 kursus, og de kan så dermed kalde sig
trænere. Trænerne er: Bo Frydkær, Henrik Madsen, Jeanette Jensen og Thomas Dam.
Træner assistenterne er Jørgen Johansen og Matthias Larsen.
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Vores 2 faste stævner var som altid et stort tilløbsstykke med mange glade deltagere, og
jeg vil gerne takke alle de frivillige der har hjulpet os, både med vores stævner og andre
arrangementer i 2011.
Sidste år hentede 8 af vores ungdomsskytter 16 Danske Mesterskaber hjem til Sorø – det
er rigtigt flot. Katja sørgede også for et Nordisk mesterskab og Jakob fik sølv til de Noriske
Mesterskaber.
Udover dette har vi også fået 5 Danmarksrekorder hjem til klubben, så det bliver et svært
at overgå i år, men jeg er helt sikker på at vores ungdomsskytter vil gøre hvad de kan for at
det bliver mindst lige så medaljefyldt et år igen i 2012.
Vi havde i 2011 også arrangeret en gang weekend hygge for vores børne- og
ungdomsskytter, hvilket var en stor succes, som vi vil gentage igen i år.
Afslutningsvis vil jeg slutte af med at sige, at det er en fornøjelse at være en del af en klub
som vores, som er fyldt med glade mennesker, som går rigtig meget op i bueskydning og
som hjælper hinanden på kryds og tværs af alder og køn, blev ved med det !!
MVH
Formanden”
 Regnskab. (Nøgletal, se bilag for detaljer)
Indtægt
143.031,37
Udgifter
133.464,78
Overskud
9.566,61
Balance:
Aktiver 98.345,61
Passiver 98.345,61
Regnskabet revideret og underskrevet af kritiske revisorer Hans Erik og Gregers.
Forslag til budget (Nøgletal, se bilag for detaljer)
Indtægter
135.200,Udgifter
168.000,Underskud
32.800,-




Den fremlagte budget blev vedtaget enstemmigt.
Bestyrelsen foreslog kontingentet fastholdt. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag. Der er indsendt forslag om vedtægtsændring og dannelse af
ungdomsafdeling i Sorø Bueskyttelaug. Der er ikke modtaget andre forslag til
behandling.
o For detaljeret beskrivelse af de foreslåede vedtægtsændringer, Se bilag.
o Den ene af forslagsstillerne, Bo Frydkær, fremlagde begrundelse og formål med
dette.
”Det er ikke vores hensigt at danne en eliteafdeling, men det er vores hensigt
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med dette forslag at sikre en ensartet og målrettet træning af de unge skytter.
Klubben vil fremadrettet have et veltilrettelagt og velfunderet forløb at tilbyde
ungdomsskytterne. Ungdomsafdelingen vil blive drevet af et udvalg bestående
af en forældre-repæsentant, en træner-repræsentat samt en repræsentant fra
bestyrelsen. Dette udvalg får til opgave at sikre fortsat samarbejde og
koordinering af stævnedeltagelse, klubarrangementer og sikre informationsflow
til og fra bestyrelsen.
En del af undomsafdelingens formål er ligeledes at sikre at skytterne bliver
præsenteret for udviklingsmuligheder og sendt videre til evt udtagelse /
vurdering overfor elitetræning.
Hertil skal lige knyttes den kommentar at vi som ungdomstrænere har haft et
super samarbejde med bestyrelsen, som vi håber fortsætter, og som vi gerne vil
takke for. Dette forslag stilles for at formalisere det arbejde der udføres og for
at give grobund for et fortsat godt og positivt ungdomsarbejde.”
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.




Der var ingen opstillede modkandidater til bestyrelsesposter og John Hansen og Bo
Frydkær blev begge genvalgt. Ligeledes blev suppleant Jens Hemmingsen genvalgt.
Der var ligeledes ingen opstillede modkandidater til revisorposten og Gregers Dankjær
blev genvalgt.
Eventuelt.
o Omkring SBL ungdom informerede Jeanette at forældrene vil blive indkladt til
forældremøde snarest for valgt af forældrerepræsentant.
o Der blev spurgt ind til muligheden for at undersøge hvorvidt Sorø hallens
forvaltning kunne spørges omkring evt etablering af ventilation i kælderen. John
ville medtage dette i forbindelse med samtaler omkring indtrængende vand på
udvendig langside.
o Muligheden for at udsende meddelelser fra bestyrelsen m.m. over E-mail
istedet for almindelig brev. Der blev gjort opmærksom på at hvis dette skulle
etableres skulle alle klubbens medlemmer have opgivet en mailadresse.
o Klubbens ordensregler er blevet ophængt og klubbens medlemmer opfordres til
at være medvirkende til at håndhæve disse.
o Der blev gjort opmærksom på at hjemlån af klubbens fane apparater m.m. er
blevet stoppet. Hvis man vil bruge disse skal det finde sted i klubben.
o Henrik informerede om at han fremover vil forsøge at koordinere og informere
voksenskytterne omkring de stævner der kommer og koordinere
tilmeldingerne.
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o Der blev spurgt ind til valg af bank og forsikring, hvortil kassereren kunne
forklare bevæggrunde til at valg af begge.
o Omkring indkøb af materialer til renovering/vedligehold bør bestyrelsen
undersøge prisen hos hos Andreas som måske kan skaffe varerne til en
fordelagtig pris.
o Der blev spurgt efter mulighed for at der kunne komme en compound
instruktør til en klubaften. Dette vil blive forsøgt arrangeret.
o Der blev givet en kollektiv opfordring til at komme med ideer og oplæg til
bestyrelsen og ungdomsudvalget omkring evt aktiviteter eller tiltag som kunne
have interesse.

Herefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden. De indkøbte
fastelavnsboller og kaffen blev nydt efter endt gennemgang af dagsorden.

Referant:

Bo Frydkær.

Dirigent:

Henrik Madsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig således
Formand
Kasserer
Næstformand
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Revision

Jørgen Johansen
John Hansen
Henrik Madsen
Bo Frydkær
Lars Ree Møller

Gregers Dankjær

Suppleant

Jens Hemmingsen

Hans Erik Tiedemann

//: Vedlagt vedtægtsændringen omkring ungdomsafdeling i Sorø Buesekyttelaug.
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Ungdomsafdeling i SBL, SBL-Ungdom
Formål:

At sikre en ensartet og målrettet træning af ungdomsskytterne.
At sikre en videreførelse af ungdomsarbejdet i Sorø Bueskyttelaug.
At forbedre trænere og forældres samarbejde og planlægning.
At sikre at bestyrelsen er løbende informeret om arbejdet og udviklingen i
ungdomsafdelingen, samt at sikre at trænere ajourføres med bestyrelsens arbejde.

Tilhørsforhold:
Ungdomsafdelingen er underlagt SBL’s bestyrelse og står som sådan til ansvar overfor formand og
bestyrelsen. Ungdomsafdelingen kan disponere og handle ud fra de fastsatte rammer i overensstemmelse
med Sorø Bueskyttelaugs vedtægter og bestemmelser.
Planlægningen og tilrettelæggelse af træning og andre aktiviteter i ungdomsafdelingen varetages af en
udvalgsgruppe. Denne gruppe er underlagt laugets bestyrelse, og skal bestå af tre (3) medlemmer som
fordeler sig således:
1 repræsentant fra bestyrelsen .
1 repræsentant fra trænergruppen.
1 forældrerepræsentant.
Der er tale om 3 særskilte personer, således at én person ikke kan varetage flere af posterne.
Medlemmerne i udvalgsgruppen vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Valg af udvalgsgruppens medlemmer:
Ved bestyrelsens konstituering udpeger bestyrelsen den person som skal repræsentere bestyrelsen i
udvalget.
Trænergruppens repræsentant udpeges af trænerne, og skal som minimum have gennemgået træner 1 i
DBSF regi og være fungerende træner i lauget.
Forældrerepræsentanten vælges af ungdomsskytternes forældregruppe på et årligt informationsmøde.
Forældregruppens infomøde:
Dette møde skal være afholdt snarligt efter laugets ordinære generalforsamling. Der indkaldes til dette
møde med 1 måneds varsel. Tilstede ved dette møde skal udover udvalgsgruppen være laugets formand
eller en af formanden udpeget repræsentant for bestyrelsen.
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Sammen med denne indkaldelse skal der forligge en dagsorden for mødet med beskrivelse af emner som
ønskes drøftet samt information til alle forældre om at emner der ønskes behandlet, skal være udvalget i
hænde senest 14 dage før mødet.
Udvalgets ansvar:
Sorø Bueskyttelaugs Ungdomsudvalg forpligter sig til at sikre at der tages vare på ungdomsskytternes
forsatte udvikling rent sportsligt samt at at tilgodese det sociale sammenhold skytterne imellem og arbejde
aktivt for at sikre en fortsat udvikling og styrkelse af sammenholdet / sportsånden.
Ungdomstrænernes ansvar:
Trænerne i ungdomsafdelingen forpligter sig til at følge ungdomsudvalgets anvisninger samt at vidergive en
ensartet træning af ungdomsskytterne i overensstemmelse med bueskyttelaugets vedtægter samt DBSF’s
anvisniger og retningslinier omkring ungdomsstræning.
Endvidere skal trænerne tilse at skytterne bliver løbende vurderet i forhold til elitearbejde/samlinger.
Økonomien i Undomsafdelingen:
Ungdomsafdelingen skal fremlægge et udkast til budget for ungdomsarbejdet til bestyrelsen, således at
dette kan behandles af bestyrelsen til dennes budgetplanlægning. Endeligt budget vedtages af bestyrelsen
såsnart det endelige budget for året er vedtaget i henhold til laugets vedtægter.
Ungdomsafdelingens budget skal omhandle tilskud til stævner (stævnegebyr for DM, NM, EM osv, tilskud
til konkurrence) samt evt indkøb af træningsudstyr. Ønsker om indkøb af inventar til klublokale etc. skal
fremlægges for bestyrelsen for behandling under laugets normale investeringer.
Ungdomsafdelingens budget varetages af udvalget og afvigelser herfra skal meddeles bestyrelsen som skal
tage stilling til udgifter der falder udenfor og evt. overskrider det vedtagne budget. Dog kan udvalget
disponere og fordele budgettet imellem de enkelte poster, men udvalget er forpligtiget til at fremlægge
korrekt dokumentation til brug ved revisionen.

