Sorø Bueskyttelaug
Sorø den 21. februar 2018

GENERALFORSAMLING
Referat
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Morten Wartou. Dette godkendes enstemmigt. Morten konstaterer, at
indkaldelse til generalforsamlingen er fremsendt rettidigt.
2) Formandens beretning
Da formand Bo Frydkær er fraværende oplæses beretningen af næstformand Henrik Madsen og
godkendes. Bilag 1
3) Kasserer fremlægger regnskabet 2017 og forslag til budget 2018
John lægger ud med at læse regnskabet 2017 og budget 2018 op. Begge godkendes uden
kommentarer Bilag 2 og bilag 3
4) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår samme kontingent som sidste år. Godkendt.
5) Ungdomsafdelingen aflægger beretning
Da trænerrepræsentanten i ungdomsafdelingen er fraværende oplæses beretningen af
næstformand Henrik Madsen og godkendes Bilag 1
6) Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Bestyrelsesmedlem
Bo Frydkær
Genvalgt
Bestyrelsesmedlem
John Hansen
Genvalgt
Suppleant
Brian Christensen
Genvalgt
8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant:
På valg er:
Revisor
Gregers Dankjær
Genvalgt
Revisorsuppleant:
Thomas Dam
Genvalgt
9) Eventuelt...
Morten Brock Faber mente, at man burde sløjfe tilskuddet til danske mesterskaber. Alternativ
kunne beløbet bruges på nogle aktiviteter som samlede medlemmerne. - John Hansen fortalte om
baggrunden for bestyrelsens beslutning om at yde tilskud til deltage i mesterskaberne: Et af de
første DM for ungdom blev afholdt i Aalborg over 2 dage og her var udgifterne af en sådan
størrelse, at der var nogle familier der syntes at udgifterne var for høje. Derfor blev det dengang

besluttet, at klubben for at øge interessen for at deltage, betalte startgebyret til Danske
Mesterskaber, og udover dette ydede et tilskud til transportudgifter på 20%. JH oplyste endvidere
at klubben i 2017 havde omkostninger til at deltage i Danske Mesterskaber på ca. kr. 14.000,00
og deltagelse i NUM i Finland kostede ca. kr. 13.000,00 - hvoraf vi havde modtaget tilskud på kr.
10.000,00. JH oplyste i denne forbindelse, at han gerne så at tilskuddet til Danske Mesterskaber
blev fjernet, da der efterhånden blev afholdt mange mesterskaber. Ronnie Jørgensen spurgte om
det ikke var muligt at sørge for en bedre skiltning, således at vi kunne undgå færdsel af
hundeluftere m.m. når vi skød udendørs på Grønningen. Hertil blev der svaret at banen var
sikkerhedsgodkendt, og at en yderligere skiltning sikkert ikke ville betyde en ændret adfærd. Der
var også lidt snak om at lave nogle flere klubarrangementer for medlemmerne, men her blev der
henvist til beretningen, hvoraf det fremgik at flere arrangementer var blevet aflyst på grund af
manglende tilslutning.
Her efter blev generalforsamlingen afsluttet og dirigenten tak for god ro og orden.
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