
Sorø Bueskyttelaug                                  

                                         Sorø den 26. februar 2020 

GENERALFORSAMLING 
 

Referat 

1) Valg af dirigent 

Henrik Madsen vælges enstemmigt af generalforsamlingen 

2) Formandens beretning 

Bo Frydkær beretter, Bilag 1 

3) Kasserer fremlægger regnskabet og forslag til budget 2020 

John Hansen orienterer om regnskabet: Bilag 2, Ingen kommentarer fra generalforsamlingen 

John Hansen orienterer om budgettet: Bilag 3, en deltager spørger til det forhøjede bidrag til 

græsslåning på klubbens udendørsarealer: John fortæller, at betaling pr gang der slås græs, er steget 

med 50 kr /gang. Derefter ingen yderligere kommentarer fra forsamlingen 

4) Fastsættelse af kontingent 

Ingen ændringer dvs for medlemmer over 18 år 550 kr pr halvår og 350 kr pr halvår for medlemmer 

under 18 år 

5) Ungdomsafdelingen aflægger beretning 

Chanette Slott Andersen, trænerrepræsentant i ungdomsudvalget, orienterer, Bilag 4 

6) Indkomne forslag 

Bilag 5 indeholder to forslag som konstateres indkommet rettidigt og derfor berettiget til at blive 

behandlet på generalforsamlingen 

Forslag 1: Forslaget vedtaget, uden yderligere drøftelse, med over 2/3 af de stemmeberettigede 

deltagere 

Forslag 2: Tages ad notum af den siddende bestyrelse og vil i fremtiden blive effektueret 



7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: 

Bestyrelsesmedlem  Bo Frydkær       (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsesmedlem  John Hansen      (modtager genvalg) 

Suppleant  Brian Christensen (modtager genvalg)  

 

        Bestyrelsesmedlem  Chanette Slott Andersen valgt 

        Bestyrelsesmedlem  John Hansen valgt 

         Suppleant Brian Christensen valgt 

   

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant: 

På valg er:  

Revisor   Gregers Dankjær (modtager ikke genvalg)  

Revisorsuppleant:  Morten Brock Faber (modtager  genvalg)  

 

        Revisor Morten Brock Faber valgt 

        Revisorsuppleant Per Street valgt 

 

9) Eventuelt... 

A) Henrik Madsen siger tak til Bo Frydkær for de mange år i klubben og det utrættelige arbejde han 

har lagt i klubben og i bestyrelsen, først som medlem og siden som formand. Der overrækkes en 

gave og Bo Frydkær er pr dags dato  Æresmedlem i klubben, besluttet af en enig bestyrelse. 

B) Bo takker og nævner at klubben jo er vært for 3D DM den 19. september 2020, og i den forbindelse 

har brug for rigtig mange frivillige, ca 20 personer forventes at give en hånd med til det store 

arrangement. 

Der er allerede sat navne på nogle opgaver: 

Henrik ansvar for dyr 

Chanette ansvar for boden 

John ansvar for tilmeldinger og økonomien 

Bo ansvar for point og Jørgen giver en hånd med her 

Jørgen hjælper også med banelægning 

Der vil blive hængt en tilmeldingsseddel op i klubben, hvor det forventes at der er flere der skriver sig 

på. 



C) Maling af gulv i kælderen: Bo orienterer om, at der ventes på en tilbagemelding fra kommunen. 

D) Morten Andersen spørger til en buepresse i klubben 

Thor: Hvis der købes buepresse til klubben og skytters buer går i stykker ved brug af buepressen, 

hvem bærer så ansvaret?  

Bo: det er en gammel diskussion og ansvaret ville i givet fald være skyttens ansvar, men da vi er 

under punktet ”Eventuelt” giver det ingen mening at have drøftelsen for vi kan intet beslutte her 

Ydermere går bestyrelsens bekymring også på, hvis buepressen går i stykker, hvem tager så 

ansvaret? Som det er nu bliver klubbens compoundbue tit ødelagt og ingen vil tage ansvar. Der er 

ingen grund til at tro det vil være anderledes med en buepresse. 

Ronnie: Synes bare at folk skal give sig tilkende når de ødelægger noget af klubbens udstyr. Mange 

giver ham ret, men virkeligheden er bare en anden 

 

Diskussionen dør ud og næste punkt kommer frem 

E) Per Street vil gerne kunne træne om mandagen når vi er inde. Savner samme træningstider som 

udenfor 

Bestyrelsen vil tage punktet op på et bestyrelsesmøde 

Chanette klarlægger, hvad de bruger tiden til sammen med ungdomsskytterne om mandagen. 

Rikke spørger om ikke ungdomstræningen bare kan flyttes til tidligere, men Chanette afviser det  og 

gør det klart, at ungdomstrænerne ikke har mulighed for at starte træningen tidligere, da de jo også 

selv har familier. En forælder påpeger, at mange af ungdomsskytterne har lange skoledage og 

lektier og derfor ikke kan nå at komme til træning før kl 18. 

Morten Brock Faber påpeger, at seniorskytterne om torsdagen har været fleksible og lader Holger, 

som er ungdomsskytte, træne torsdag aften. Så hvis ikke ungdomstrænerne kan åbne for en 

seniorskytte om mandagen er det ikke godt. 

Thor henviser til, at en seniorskytte nok kunne få lov at komme, men erfaringen viser, at hvis en 

seniorskytte får lov kommer der tit flere til og ungdomsskytterne bliver presset i deres træning. 

 

Dette blev det sidste ord i denne diskussion. 

F) Bos sidste gerning, som formand, er at overrække John Hansen og Gregers Dankjær en 

erkendtlighed i forbindelse med deres 25 år som medlemmer i klubben. 

 

Bestyrelsen 

 

Formand    Næstformand 

Henrik Madsen    Solveig Frydkær 

Kasserer    Sekretær 

John Hansen    Chanette Slott Andersen   

Bestyrelsesmedlem 

Lasse Lauritsen 


