
Maribo Skytteforening af 1862 
Kleins vej 3, 4930 Maribo 

 

GENERALFORSAMLING 
Onsdag den 8. februar 2023 – 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 – på valg 

b. Bestyrelsesmedlemmer: 
Carsten Klich – ikke på valg 
Per Lohse Hansen – ikke på valg 
Kaj Pedersen – ikke på valg 
Lars Borre – på valg 
Johnny Johansson – på valg 
Ib Henriksen – på valg 

 
c. Suppleanter til bestyrelsen. 

 Svend Erik Frederiksen – på valg 

d. Ungdomsrepræsentant. 
 Vakant 

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

f. Revisorsuppleant. 
                 Lisbeth Pedersen – på valg 

g. Kasserer. 
 

8. Eventuelt. 



GENERALFORSAMLING 
 8. februar 2023 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 2022 
 
2. Valg af stemmeudvalg. Claus Sonn og Kaj Pedersen 
 
3. Aflæggelse af beretning. Formanden har ordet    
 
Jeg takker for ordet. Og vil starte med at byde jer alle velkommen til generalforsamling her i vores 
lokaler og en særlig velkomst til vores æresmedlem Per Lohse Hansen. 
 
Jeg kunne jo næsten, med fare for at gentage mig selv kopiere hele beretningen fra 21, men der er 
trods alt sket nogle ting i løbet af 2022. 
 
Først vil jeg adressere vores formidable arbejde der foregår med SAFE Zone, som jo var det DIF-
projekt vi som forening sagde ja til at gå ind i og som skulle afsluttes i dec 22. 
Vi ved jo heldigvis at projektet forsætter og at der PT bliver søgt midler til dette. 
SAFE Zone er og har været en succes. Det har været en fornøjelse at følge med i Johnnys og Pers 
engagement og veteranernes træning og ikke mindst deres konkurrencer, skydning med luftpistol, 
salonriffel og 200 m riffel er i fokus. 
De 2 ildsjæle Johnny og Per ligger mange timer om ugen i deres arbejde med vores veteraner og 
dette vender jeg tilbage til lidt senere. 
 
Ib fortæller at vores økonomi har det rigtig godt og at vi nu har bedre råd til yderligere renoveringer 
og indkøb af flere våben til foreningen. Det hører vi sikkert mere om, når vi kommer til aflæggelse af 
regnskabet. 
 
Foreningen har igen i 2022 gjort sig bemærket ved at vinde flere Danmarksmesterskaber. 
Vi har Marcus der vandt 10 m luftpistol i Århus. Vi har holdet på .22 MRF militærhurtigskydning som 
vandt i Vingsted til DM 25 m; Claus Sonn, Marcus og John Errebo. Det betyder jo så at vi igen i år 
skal til idrætsprisoverrækkelse i Lolland Kommune 1. MAR. 
 
Vi er 71 medlemmer, heraf 10 fra SAFE Zone, vi skal gøre noget for at få flere til at interessere sig 
for vores idræt, forslag, ideer er velkomne. 
 
Jeg vil slutte min beretning med at kalde Johnny og Per herop. 
I har om nogen gjort en forskel i arbejdet med vores skadede veteraner og dette er jeg stolt og rørt 
over. Derfor vil vi i bestyrelsen anerkende jeres indsats ved at overrække en erkendtlighed til jer 
begge. Giv dem en stor hånd! 
 
Jeg vil slutte her og give ordet tilbage til ordstyreren. 
 

Formandens beretning godkendt 
 
4. Forelæggelse af reviderede regnskab. Kassereren har ordet 
 
Revideret regnskab for 2022 fremlagt og gennemgået. 
 

Regnskabet godkendt 
 

 
 



5. Behandling af indkomne forslag.: 
 
Ændringsforslag til vedtægterne §3 i forbindelse med at Lolland Falster Skytteforbund er nedlagt pr. 
2023 

Nuværende 
Foreningen er tilsluttet DGI Storstrømmen, DGI Skydning som begge hører under DGI samt Lolland-
Falsters Skytteforbund, Dansk Skytte Union som begge hører under DIF. 
 

Forslag 
Foreningen er tilsluttet DGI Storstrømmen og DGI Skydning som begge hører ind under DGI samt 
Dansk Skytte Union - Skydesport Danmark som hører ind under DIF. 
 

Forslag vedtaget 
   
6. Fastsættelse af kontingent. 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent    
900 kr. for aktive medlemmer 
200 kr. for passive medlemmer 

 
7. Valg af:  

a. Formand: 
John Errebo Jensen   - Genvalgt 

     
b. Bestyrelsesmedlemmer:  

Lars Borre    - Genvalgt 
Johnny Johansson   - Genvalgt 
Ib Henriksen   - Genvalgt 

 
c. Suppleanter til bestyrelsen 

Svend Erik Frederiksen  -Genvalgt 

 
d. Ungdomsrepræsentant 

Vakant     
 
e. Revisorer  

Per Lohse Hansen   - Genvalgt  

 
f. Revisorsuppleanter 

Lisbeth Pedersen   - Genvalgt 
  

 

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

8. Eventuelt. 
 
Ingen bemærkninger under eventuelt 

 

 


