
Maribo Skytteforening af 1862 
Kleinsvej 3, 4930 Maribo 

 

GENERALFORSAMLING 
Onsdag den 26. februar 2020 – kl. 19.00 

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:  
John Errebo – ikke på valg 

b. Bestyrelsesmedlemmer: 
Carsten Klich – på valg 
J.C.Been – på valg 
Kaj Pedersen – på valg 
Lars Borre – ikke på valg 
Johnny Johansson – ikke på valg 
Ib Henriksen – ikke på valg 

 
c. Suppleanter til bestyrelsen. 

 Svend Erik Frederiksen – på valg 

d. Ungdomsrepræsentant. 
 Vakant 

e. Revisorer.  
Karl Christoffersen – på valg  
Per Lohse Hansen – ikke på valg 

f. Revisorsuppleant. 
Lisbeth Pedersen – på valg 

g. Kasserer. 

8. Eventuelt. 



GENERALFORSAMLING 
 26. februar 2020 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 januar 2020 
 
2. Valg af stemmeudvalg. Der vælges 2 medlemmer – Karl og Ib 
 
3. Aflæggelse af beretning. Formanden har ordet    
 
Formandens beretning 2019: 
Tak for ordet. Her i det nye år håber jeg vi vil begynde at mærke de økonomiske 
forbedringer der er sket i foreningen i det forgangne år. Telefonlinjen og det gamle 
alarmanlæg er blevet fjernet og erstattet af en ny og mere økonomisk positiv løsning. 
Der er indført mobile pay til betaling og det tror jeg da har haft en god effekt på 
medlemmernes betalingsrutiner. Det er muligt at betale kontingent, krudt og kugler, 
vand og bly. 
Vi reducerede antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 7, hvilket umiddelbart ikke 
har givet anledning til panik eller andet. Jeg mener vi/I løser jeres opgaver på bedste 
vis og vi bakker op, når der er brug for det. En stor tak til det frivillige 
bestyrelsesarbejde I yder i det daglige, skal lyde herfra.  
Sportsligt har vi høstet lidt igen i 2019, hvilket afstedkommer at vi skal til 
idrætsprisoverrækkelse her d. 6. marts i Rødby Havn Hallen, hvor Lolland Kommune 
giver priser til Internationale og nationale mesterskaber på forskellige niveauer. Vi er 
repræsenteret med både riffel og pistolmesterskaber.  
Efterhånden er det blevet en tradition at foreningen modtager priser, jeg kan i hvert 
fald huske at vi har fået priser lige siden Lolland Kommune blev dannet og også i 
tiden for det gamle Maribo Kommune og sportsråd Lolland.  
Lad det være motivationen for fremtiden at vi træner og dygtiggør os i vores sport så 
vi bliver bemærket og anerkendt for det vi præsterer.  
Om ikke så længe er vi færdige med at betale vores gæld tilbage for ombygning af 
vores baner. Naturligvis vil der så være lidt flere midler i foreningen til at gøre det 
fornødne, vedligeholdelse og ny indkøb af foreningsvåben mm. 
Jeg gjorde mig i 2019 tanker om hvordan vi kunne få flere til at fatte interesse for 
vores sport, skulle vi til at være en E-sport forening og eller tilbyde skydning med 
softguns. Det var jo tydeligt at andre sportsgrene sagtens kunne rumme en E- sports 
afdeling, måske kunne vi også??  
Det blev i hvert fald ved tankerne og om det ville kunne realiseres eller om der i 
foreningen overhovedet ville være interesse for at kaste sig ud i denne genre af 
sporten skal være usagt nu, men jeg agter at tage det op med bestyrelsen i nærmeste 
fremtid.  
Jeg har oplevet tider, hvor vi var mange børn og unge der kom til træning og også 
tider hvor der er få. Vi er nok der hvor vi må gøre noget ekstraordinært, hvis vi vil 



have flere nye medlemmer og fastholde dem i det lange løb.  
Jeg vil lade dette være de sidste bemærkninger og takker for forsamlingens 
lydhørhed.  
Tak! 
 

Formandens beretning godkendt 
 
4. Forelæggelse af reviderede regnskab. Kassereren har ordet 
 
Revideret regnskab for 2019 fremlagt og gennemgået. 
 

Regnskabet godkendt 
 
5. Behandling af indkomne forslag.: 
 
Ingen forslag indkommet. 
   
6. Fastsættelse af kontingent. 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent    
900 kr. for aktive medlemmer 
200 kr. for passive medlemmer 
 
7. Valg af:  

a. Formand: 
På valg i Ulige år: 

      
b. Bestyrelsesmedlemmer:  

Carsten Klich    - Genvalg 
J.C.Been    - Genvalg 
Kaj Pedersen   - Genvalgt  

 
c. Suppleanter til bestyrelsen 

Svend Erik Frederiksen  -Genvalg 
 

d. Ungdomsrepræsentant 
Vakant     

 
e. Revisorer  

Karl Christoffersen  - Genvalgt  
 
f. Revisorsuppleanter 

Lisbeth Pedersen   - Genvalgt 
  

g. Kasserer 
Udgår, da kassereren er en del af bestyrelsen 
   

8. Eventuelt. 
 


