
Sorø Bueskyttelaug                                    

                                         Sorø den 22. februar 2017  

GENERALFORSAMLING 

Referat 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Mette Petersen. Dette godkendes enstemmigt. Mette konstaterer, at 

indkaldelse til generalforsamlingen er fremsendt rettidigt. 

2) Formandens beretning 

Bo fremlægger sin beretning som godkendes enstemmigt. Bilag 1 

3) Kasserer fremlægger regnskabet og forslag til budget 2017 

John lægger ud med at læse regnskabet op med lidt uddybende kommentarer. Fint overskud i 

forhold til budget 2016. Dog skal det nævnes, at der er købt 3D dyr ind i 2016, men regningen 

kommer færst i 2017. Bilag 2 

Ellers ingen bemærkninger. John fortsætter med gennemgang af budgettet for 2017 Bilag 3. 

Spørgsmål til budgettet: Budgettet for indkøb af 3D dyr på kr. 70.000, indeholder den post 

regningen fra 2016 (som oplyst under regnskabsgennemgang)? Svar: Ja 

John orienterer om, at vi ikke regner med tilskud fra fonde o.l., i budgettet. 

Spørgsmål: Hvorfor budgetteres med kr 5.000 til vedligeholdelse af klubhuset? Svar: Vi skal skifte 2 

vinduer så de kan åbnes. 

Spørgsmål: Hvorfor budgetteres med lavere kontingent? Svar: Vi kan aldrig rigtig vide hvor mange 

medlemmer vi har, da bl.a. ungdomsskytterne kan forsvinde i klumper af mange medlemmer eller 

blive medlemmer i klumper. Vi bruger forsigtighedsprincippet. Herefter godkendes regnskab 2016 

og budget 2017. 

4) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår samme kontingent som sidste år. Godkendt. 

5) Ungdomsafdelingen aflægger beretning 

Solveig aflægger beretning på vegne af ungdomsudvalget Bilag 4. Godkendes. 

6) Indkomne forslag 

Et forslag om indkøb af buepresse til klubben er stillet af et medlem og dirigenten konstaterer,at 

forslaget er modtaget rettidigt. 

Debat: Bo fortæller, at den buepresse klubben er i besiddelse af nu er blevet dømt ude af Martin 

Damsbo, da den kan presse benene på buen så meget, at benene kan krølle. En ny godkendt og fin 

buepresse kan erhverves for ca kr 5.000-7.000. 

Herefter blev ordet givet frit og der var en god debat omkring emnet ”buepresse”. Der var mange 

saglige argumenter både for og imod bl.a. at prisen ikke ville eller skulle  være nogen hindring for 



indkøb og der var et medlem som var villig til at stille egen buepresse til disposition for klubbens 

medlemmer, hvis vi ville se hvor mange der vil bruge en buepresse før evt. indkøb. Nogen mente, at 

garantien på buen bortfalder hvis man selv sætter den i buepresse, andre mente ikke det forholder 

sig sådan. Bestyrelsen gjorde det meget klart, at hvis der bliver indkøbt buepresse til klubben og 

nogle medlemmer bruger den vil det være på eget ansvar. Klubben tager ikke ansvaret for folks 

udstyr og deres håndtering af det. Et medlem gjorde også opmærksom på, at en buepresse er et 

farligt udstyr og man gør klogt i, at tage til en proffesionel, hvis man har brug for at få sin bue i 

buepresse. 

Der blev herefter gennemført en afstemning ved håndsoprækning. 

Tilstede: 23 stemmeberettigede medlemmer 

For forslaget indkøb af buepresse: 5 

Imod forslaget indkøb af buepresse: 9 

Forslaget er hermed nedstemt. 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: 

Bestyrelsesmedlem  Morten Wartou Genvalgt 

Bestyrelsesmedlem  Henrik Madsen Genvalgt 

Bestyrelsesmedlem  Solveig Frydkær Genvalgt 

Suppleant  Brian Christensen Genvalgt 

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant: 

På valg er:  

Revisor   Jørgen Ingemann Johansen Valgt 

Revisorsuppleant:  Thomas Dam  Genvalgt 

9) Eventuelt... 

En forælder spørger om der er flere muligheder for at skyde sammen med sin søn. Han får at vide, 

at de jo kan komme om søndagen kl 10-12. Når vi er indenfor er mandagen kun for juniorer og 

torsdag kun for seniorer. Når vi går ud bliver det anderledes. 

 

Bo takker for Leos store indsats med at lave 3D dyr, så vi har noget at skyde efter til træning. 

Referat godkendt af bestyrelsen den__________________2017 

________________________   _______________________ 

Formand Bo Frydkær    Næstformand Henrik Madsen 

________________________   _______________________ 

Kasserer John Hansen    Sekretær Solveig Frydkær 

________________________ 

Medlem Morten Wartou 

 


