
Sorø Bueskyttelaug                                  

                                         Sorø den 20. februar 2019 

ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 
 

Referat 

1) Valg af dirigent  - Bo Frydkær valgt. Dirigenten konstaterer, at der er indkaldt til ordinær 

generalforsamling iflg vedtægterne og dagsordenen også er efter vedtægterne 

 

2) Formandens beretning  - Formanden beretter, se bilag A. Leo afbryder vedr 3D DM 2020, og 

foreslår at der laves en liste over opgaver til et sådan arrangement, hvor alle kan se hvilke opgaver 

der er. Så kan alle medlemmer, som har lyst til at bidrage, skrive sig på. Bo sørger for at det bliver 

lavet. Herefter blev beretningen taget til efterretning. 

 

3) Kasserer fremlægger regnskabet og forslag til budget 2019 – Bilag B, Regnskabet 2018. Kasserer 

John Hansen gennemgår. Spørgsmål: Ingen bemærkninger => Regnskab godkendt. Bilag C, Budget 

2019. Kasserer John Hansen gennemgår. Spørgsmål: Ingen bemærkninger => Budget godkendt. 

 

4) Fastsættelse af kontingent – Ingen ændring. 

5) Ungdomsafdelingen aflægger beretning – Ungdomstræner Lasse fortæller om stævner, om 

fastelavnsskydning og den aflyste overnatning i februar. Trænerne har snakket med forældrene til 

ungdomsskytterne og der er enighed om, at prøve at lave en overnatning på Grønningen i shelter 

ved spejderhytten og måske låne spejderhytten. Formanden skal bare have en dato fra trænerne, 

så booker han Grønningen. Lasse foreslår at seniorskytter også kan være med, hvis de har lyst. Der 

vil blive indkaldt til det årlige forældremøde kort tid efter generalforsamlingen. Herefter blev 

beretningen taget til efterretning. 

 

6) Indkomne forslag – Ronnie har stillet forslag om vedligeholdelse af klubbens kælderlokale. 

Formanden giver udtryk for, at generalforsamlingen ikke skal behandle forslaget som et forslag, 

idet vedligeholdelsen af lokalet påhviler klubben. Så det er bare noget der skal gøres. Herefter 

orienterer Bo om, at han har forespurgt i kommunen, hvilke materialer vi må bruge i kælderen 

(maling o.l. til gulv og vægge). Vi afventer svar fra kommunen, men bestyrelsen arbejder videre på 



det. Der vil være brug for en masse frivillighed fra alle i klubben. Opgaven er for stor til, at 

bestyrelsen selv kan klare det hele. Projektet skal løbe hen over sommeren og over flere 

weekender. Der vil komme opslag om det i lokalet. 

 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: - Bo orienterer om, at Brian og Lasse gerne vil stille op. Dvs at der 

er 3 pladser (to på genvalg og en der ikke modtager genvalg) og der er fire kandidater: Henrik, 

Solveig, Brian og Lasse. Idet Bo begynder, at forklare valghandlingen trækker Brian sig som 

kandidat. Derefter kommer udfaldet af valget til at være som følger: 

På valg er: 

Bestyrelsesmedlem  Solveig Frydkær       Genvalgt 

Bestyrelsesmedlem  Henrik Madsen      Genvalgt 

Bestyrelsesmedlem                             Lasse Lauridsen                         Nyvalgt 

Suppleant  Brian Christensen Genvalgt 

    

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant: 

På valg er:  

Revisor   Jørgen I. Johansen Genvalgt 

Revisorsuppleant:  Morten Faber  Nyvalgt 

 

9) Eventuelt... – Chanette spørger til om klubben ikke kan bruge mobilpay ved stævner. Der er mindre 

diskussion om dette, som ender med, at ideen forkastes. 

Til gengæld bliver det oplyst, at hvis vi skal have DM 3D i 2020, kan man for et mindre beløb leje en 

dankortterminal. Det bliver modtaget positivt og muligheden skal undersøges, hvis DM 3D 2020 

kommer til vores klub. 

Per vil gerne høre om muligheden for at arrangere et pengestævne i en weekend i kælderen. 

Formanden orienterer om, at et sådan stævne ikke kan være i World Archery regi, men at klubben 

gerne stiller lokaler til rådighed. I den forbindelse fortæller Henrik om andre stævner man har 

afholdt for sjov. => Per arbejder videre med ideen. 

Henrik har været til formandsmøde i forbundet. Her blev der fortalt om Combat Archery. Det kan 

vores klub også tilbyde, hvis nogen vil være tovholdere og stå for vedligeholdelse af materialet. 

Investeringen vil lyde på kr 1.000,00 pr skytte (dvs udstyr til 12 skytter = kr. 12.000,00)plus 

vedligeholdelse. BD støtter også op om det nye udbud, så der er ikke tale om en døgnflue. Træner 

Leo og Chanette, Livs mor, vil gerne være tovholdere. Der arbejdes videre. 

Thomas: Hvad med en buepresse i klubben? Bo fortæller at bestyrelsen ikke vil stå til ansvar for en 

buepresse. Sikkerheden er også et emne. Ved generalforsamlingen i 2017 blev det også diskuteret 

og der henvises til referatet af generalforsamlingen i 2017. Bestyrelsen vil dog gerne diskutere det 

igen ved førstkommende bestyrelsesmøde. 

Bo har brug for hjælp til pointsystemet ved forårets 3D stævne i klubben den 5. maj. Det skal være 

en der er god til excel. Brian vil gerne tage over og hjælpe denne dag. Chanette skal nok tage sig af 

boden, da Solveig ikke er til stede til samme stævne. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og generalforsamlingen blev erklæret for afsluttet. 

 



Sorø, den 19. marts 2019 

 

 

 

____________________________   ___________________________ 

Formand Bo Frydkær    Næstformand Henrik Madsen 

 

 

 

 

____________________________   ___________________________ 

Kasserer John Hansen   Medlem Lasse Lauridsen 

 

 

 

 

____________________________ 

Sekretær Solveig Frydkær 


