Sorø Bueskyttelaug
Sorø den 24. februar 2016

GENERALFORSAMLING
Sorø Bueskyttelaug afholdt på ovenstående dato generalforsamling i klubben lokale, beliggende i kælderen under
den nye hal på Ringstedvej 20, 4180 Sorø

Referat
Formand Bo Frydkær bød velkommen til de 33 medlemmer der havde fundet vej til generalforsamlingen. Ud af de
fremmødte var 28 stemmeberettigede.
1) Valg af dirigent – Mette Pedersen blev enstemmigt valgt og kunne konstatere at indkaldelse til
generalforsamlingen var udsendt rettidigt.
2) Formandens beretning – Bo taler………bilag 1
3) Kasserer fremlægger regnskabet og forslag til budget 2016 – John fremlægger regnskab ingen
bemærkninger.
Budget gennemgås af John. Spm: Hvad er årsagen til at vi stiger 20 pct i forsikring? Der svares at det er for
at være på den sikre side. Forsikringer stiger tit 10 prc.
Spm: Dækker klubbens løsøreforsikring skytters udstyr der opbevares i klubhuset? Svaret er nej.
Spm: Abonement og skivemateriale stiger også, hvorfor? Der svares at abonementer er bagud betalt dvs
at 2016 betales for de skytter der var tilmeldt i 2015 og der var vi flere end i 2014. Skivemateriale og dyr:
der sammenlignes med det realiserede og vi fik ikke købt så meget som vi skulle så der er et hængeparti
som overføres sammen med årets formodede udgifter.
Spm: Udgifter til stævner falder og der er et indtægtsfald på egne arrangementer, hvorfor? Egen
arangementer: Vi ved ikke hvor mange der kommer til stævner så vi bruger det foregående års regnskab
til at justere efter. Andre arrangementer er jo folk som kommer og vil prøve bueskydning(firmaer o.l.) Vi
ved jo aldrig hvor mange henvendelser vi får. Vi er altid lidt forsigtige med indtægterne for det er altid
bedre at der kommer overskud.
Spm: hvorfor stiger kontingentet ikke når vi får flere skytter ? John, vi er altid lidt forsigtige for vi har et år
prøvet at 20 medlemmer pludselig meldte sig ud.
Budgettet er vedtaget
4) Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår uforandret kontingent. Vedtaget
5) Ungdomsafdelingen aflægger beretning – Solveig taler………bilag 2
6) Indkomne forslag - ingen forslag indkommet
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Bestyrelsesmedlem
Bo Frydkær
(modtager genvalg) VALGT
Bestyrelsesmedlem
John Hansen
(modtager genvalg) VALGT
Suppleant
Søren Petersen
(udmeldt) Brian valgt

Extraordinært valg til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem
valgt for 1 år

Lars Ree Møller

(modtager ikke genvalg) Morten Wartou

Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant:
På valg er:
Revisor
Gregers Dankjær VALGT
8) Eventuelt... Bo fremlægger tøjvalg til nyt klubtøj. Mange forskellige meninger om hvad farve logoet skal
have. Bestyrelsen lyttede til meningsudvekslingen og vil på førstkommende bestyrelsesmøde vælge
farven.
Jens Haugaard: det er en fornøjelse at være afsted med ungdommen. Der er et fantastisk sammenhold og
dejligt at se så stor opbakning. Siger til seniorerne at de skulle prøve at organisere sig på samme måde for
det er sjovere at være mange sammen. Bo: Seniorer er så småt begyndt at være med til stævner både
skive og 3D. Så sent som til SM i Vordingborg.
Alle er glade for at komme til vores 3D stævner. Der er en god atmosfære og det er hyggeligt at komme
her.
Generalforsamlingen sluttede og dirigenten takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand Bo Frydkær
Næstformand Henrik Madsen
Kasserer John Hansen
Sekretær Solveig Frydkær
Medlem Morten Wartou
Referat godkendt af bestyrelsen den 15. marts 2016
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