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GENERALFORSAMLING 
 21. februar 2018 kl. 1900 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmeudvalg. 

3. Aflæggelse af beretning. 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af: 

a. Formand Ikke på valg 

b. Bestyrelsesmedlemmer.  

Michael H.-Huus – Ønsker ikke genvalg 

Lisbeth Pedersen – Ønsker ikke genvalg 

Lars Borre – Villig til genvalg  

Carsten Klich – Villig til genvalg 

c. Suppleant til bestyrelsen. 

d. Ungdomsrepræsentant. 

e. Revisorer. 

f. Revisorsuppleant. 

g. Kasserer. 

8. Eventuelt. 



GENERALFORSAMLING 
 21. februar 2018 kl. 19.00 

 

Dirigentens noter: 
 
1. Valg af dirigent.  Bestyrelsens forslag: Carsten Klich 
 
Generalforsamlingen er indvarslet rettidigt 
Lagt på hjemmesiden ifølge vedtægterne med 3 uger varsel medio december 2017 

 
2. Valg af stemmeudvalg. Der vælges 2 medlemmer – Kaj og Ib 
 
3. Aflæggelse af beretning. Formanden har ordet    
 
Formandens beretning 2017: 
I det forgangne år har bestyrelsen arbejdet hårdt på at finde en bedre og mere økonomisk 
fordelagtig løsning på at have alarm og elektronisk overvågning af foreningen inkl. 
våbenopbevaring. Det skal siges at det ikke er en hel nem og ligetil opgave at give sig i kast med, 
men mon ikke vi i løbet af 2018 får en ny og bedre alarmanordning installeret i foreningen til alles 
tilfredshed. Vi regner med en årlig besparelse på mange tusinde kroner og det må siges at være 
tiltrængt. Jeg hører i min øresnegl at der er et lille overskud på finanserne pt og det skulle gerne 
fastholdes. Efter min mening gør vi det bedst for foreningen, når vi kan finde måder at spare på, 
som ikke direkte går ud over medlemmerne. 
Vi er en lille forening, det må vi se i øjnene. Det kan være svært at fastholde nye medlemmer og i 
det hele taget rekruttere nye medlemmer. Vores forening, vores sport er dybt afhængig af frivillige 
medlemmers indsats, det kan være arbejdet i bestyrelsen, den ugentlige vagtordning, dem der 
tilbyder træning osv, men det er også opbakningen fra de forældre der troligt kommer med deres 
børn og kører med dem til stævner over hele landet…Det de laver er i min verden også frivilligt 
forenings arbejde, selvom de måske ikke lige er valgt ind i en bestyrelse….Vi skal passe på vores 
frivillige, vi skal ikke være bange for at spørge om hjælp hos hinanden eller hos forældrene..hvis vi 
skal overleve som forening kræver det det egentlig ikke så meget…bare det at træde frem ind i 
mellem og være fælles om stævner og træninger, rengøring og renovering af baner…det giver en 
positiv stemning som smitter af overalt. 
Jeg ved at udtrykket ”Tordenskjolds soldater” kan lyde som en floskel, men det er nok vilkårene i 
en lille forening…jeg håber I alle vil give en hånd med, når det bliver nødvendigt. 
2017 var et lidt magert år for foreningens traditionelt mange medaljetagere til de forskellige DM 
mm; dog skal vi ikke glemme at hylde de som det lykkedes for endnu engang at sætte Maribo 
Skytteforening på landkortet.: Carsten Klich dansk mester Senior 1 50 meter 3x20 570 p. guld på 
40 skud liggende og igen på 300 m 3x 20. Lasse Frederiksen U15/1 dansk mester 10 m luftpistol… 
stort tillykke til begge. 
Der er i 2017 blevet gennemført en række events, såsom Maribo Åben, som er et internationalt 
stævne efterhånden, til eleverne fra Holeby fritidsklub og en række temaskydninger, alle har 
bidraget til at øge kendskabet til MSF og har skæbbet lidt i den slunkne klubkasse. -Tak til Jens 
Christian for at være der… 
Hen over sommeren blev foreningen forsøgt bedraget for adskillige tusinder kroner af ondsindede 
mennesker der på bedste hackervis forsøgte at lokke vores stakkels kasserer til at overføre penge til 
diverse uden- som indenlandske konti, under dække af at udgive sig for at være selveste 
formanden…det endte, efter et par måneder med, at jeg indgav politianmeldelse af aktiviteterne, 
dokumenteret vha mails frem og tilbage mellem kassereren (som sgu ikke ville betale) og ”mig” i 
den anden ende, som til sidst måtte oplyse Lisbeth om en dansk bankforbindelse, da hun nægtede at 
sende penge til udlandet…….herefter smækkede fælden og hackeren blev afsløret.  Der har gennem 
DGI og DskyU været advarsler ude om at nogen forsøgte at hacke foreningsmail og privatmail i 
forsøget på at franarre foreninger småbeløb mm. Vi håber det er slut nu…..alle er udsatte i 



cyberverdenen, meld straks om mærkelige mails mm. 
Indendørs har der været gang i den tirsdage og torsdage og i foråret, sommeren har vi været i 
Musse, både på 50 m og 25 m banen….Errindlev Skytteforening tilkendegav i december at de ville 
dele et afsnit med os 25 m banen, hvilket er en kærkommen aftale, da det efterhånden er en 
halvpebret fornøjelse at anvende skyttecenteret. Vi håber der kommer gang i 25 m her i år. Inden 
jeg slutter vil jeg sende en tak til alle i bestyrelsen for det arbejde der får foreningen til at fungere 
og udvikle sig. 
Jeg håber… Vi alle får et forrygende skytteår 2018 og hermed slutter min beretning. Tak for ordet. 
 
Formandens beretning godkendt 
 
4. Forelæggelse rev. regnskab. Kassereren får ordet 
 
Revideret regnskab for 2017 fremlagt og gennemgået  
 
Regnskabet godkendt 
 
5. Behandling af indkomne forslag.: 
 
Ingen forslag indkommet. 
   
6. Fastsættelse af kontingent. 

Nuværende:   Bestyrelsen foreslår for 2019:    
kr. 800 pr medlem   kr. 900 pr medlem 
kr. 200 for passive   kr. 200 for passive  

 
Kontingentforslaget godkendt af de fremmødte 
 
7. Valg af:  

a. Formand: 
På valg i Ulige år: 

      
b. Bestyrelsesmedlemmer:  

Michael H.-Huus – Ønsker ikke genvalg   - Nyvalg: Jens Christian Been 
Lisbeth Pedersen – Ønsker ikke genvalg   - Nyvalg: Kaj Pedersen 
Lars Borre – Villig til genvalg    - Genvalgt  
Carsten Klich – Villig til genvalg  - Genvalgt 

 

c. Suppleanter til bestyrelsen 
Vakant 

 
d. Ungdomsrepræsentant 

Vakant     
 
e. Revisorer  

På valg i ulige år:  
Per Lohse         
På valg i lige år:  
Karl Christoffersen – Villig til genvalg  - Genvalgt  

 



f. Revisorsuppleanter 
På valg er:  
Kaj Pedersen - Indtrådt i bestyrelsen  - Nyvalg: Michael Højgrav Huus 
  

 
g. Kasserer 

På valg er:  
Lisbeth Pedersen – Ønsker ikke genvalg   - Nyvalg: Ib Henriksen 
   

 
9. Eventuelt. 

 
Bestyrelsen opfodres til at lave en procedure for erhvervelse af SKV6 
 
 

 


