
Maribo Skytteforening af 1862 
Kleinsvej 3, 4930 Maribo 

 

GENERALFORSAMLING 
Onsdag den 9. februar 2022 – 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 
 9. februar 2022 kl. 19.00 

 

Dirigentens noter: 
 
1. Valg af dirigent.  Bestyrelsens forslag: Per Lohse Hansen 
 
Generalforsamlingen er indvarslet rettidigt 
Lagt på hjemmesiden ifølge vedtægterne med 3 uger varsel ultimo december 2021 
 
2. Valg af stemmeudvalg. Per Lohse Hansen 
 
3. Aflæggelse af beretning. Formanden har ordet    
 
Tak for ordet. 
Nu nåede vi endelig frem til en fysisk afholdelse af generalforsamling i vores forening. Der er ingen 
andre end Fru Corona og Hr. Covid 19 alias coronavirus pandemien som de sidste 2 år har haft en 
væsentlig indflydelse på foreningens virke. Det på trods har vi alligevel formået at holde skruen i 
vandet og fundet løsninger der har været til glæde og gavn for foreningen og dens medlemmer. 
 
Vi har gennem diverse restriktioner og anbefalinger formået at fortsætte træningen og gerningen i 
foreningen, særligt efter den store nedlukning. Udendørsskydningen har stort set kunnet gennemføres 
uden de helt store begrænsninger. 
De sidste par sæsoner har vi trods alt stadig gjort os bemærket, både på riffel og pistolsiden, hvor 
diverse danske mesterskaber er hentet hjem. Ligeledes har vores deltagelse i unionens turneringer 
også været med resulter i den høje ende. 
 
Et tiltag jeg vil nævne, er helt klart succesen med mobilepay, jeg er sikker på at der aldrig har været 
så mange indbetalinger som i de sidste par år, det kan kassereren nok nikke ja til!! 
 
Det andet store tiltag vi i foreningen har igangsat, er vores åbne døre for soldaterprojektet SAFE 
ZONE gennem DIF, som vi startede op i AUG 21 og som kører indtil udgangen af 22. Her kommer 
veteraner fra FSV som har været udsendt og har en mild PTSD med i bagagen, hver onsdag 
eftermiddag til social hygge med ligesindede og lidt eller meget skydetræning. Jeg har ladet mig 
fortælle at nogle af deltagerne træner målrettet på at kunne tage til konkurrencer. Jeg er umådelig 
stolt som formand at kunne sige at vi som forening gør en aktiv forskel for nogle mennesker der har 
gjort meget for vores land, for vores værdier, demokrati og frihed. 
Stor tak til Johnny og Per som er primusmotorer i projektet, tak for at I vil bruge jeres tid og jeres 
engagement og gøre en forskel for vores veteraner. Jeg håber I vil få mange gode oplevelser med 
projektet fremadrettet. 
 
Økonomisk har vi fået støtte efter nedlukningen fra diverse puljer som kunne give tilskud til 
foreninger og her har vi fået en god håndsrækning. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle vores trofaste 
medlemmer, som trods corona i det store hele har kunnet træne og vha deres medlemskab støtte 
foreningen i en svær tid. Vi blev også færdige med det store lån fra DGI skydning. Nu handler det om 
vedligeholdelse og fremtidige prioriteringer og udvikling af Maribo Skytteforening. 
 
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 2021 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    - Genvalgt 
J.C.Been    - ønskede ikke genvalg 
Kaj Pedersen   - Genvalgt 
Per Lohse Hansen   - Nyvalgt  

 
c. Suppleanter til bestyrelsen 

Svend Erik Frederiksen  -Genvalgt 
 

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. 
 
Ingen bemærkninger under eventuelt 

 

 


