
Referat af Generalforsamling 2020            
Kolding-Bramdrup Skytteforening

I henhold til Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Anette Gaarde blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning samt eventuelle udvalgsformænds beretning
Formand Kasper Clausen fremlagde beretning for det forgangne år. Formandens beretning blev godkendt
af generalforsamlingen. Der var ikke beretninger fra foreningens øvrige udvalg. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Kasserer Jens Jakob Teislev fremlagde foreningens regnskab (vedlagt i bilag). Regnskabet blev godkendt
af  generalforsamlingen.  Der  blev  af  Forsvarsbrødrene  stillet  spørgsmål  angående  opkrævning på  om
opkrævning på 1000 kr er i henhold til aftale mellem vores foreninger (Forsvarsbrødrene og KBSF). Det
blev besluttet at indgåede aftaler gennemgås og afklares efter generalforsamlingen. 
    
4. Eventuelle indkomne forslag behandles

a) Bestyrelsen foreslår revidering af foreningens vedtægter.
Bestyrelsens  forslag  til  reviderede  vedtægter  kunne  ikke  godkendes,  da  mindst  1/3  af  foreningens
medlemmer ikke var  til  stede på generalforsamlingen.  Derfor  vil  der  blive indkaldt  til  ekstraordinær
generalforsamling med vedtægtsændringerne som eneste punkt. Tidspunkt for afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling vil blive meddelt snarest.

b) Stig Bjerregaard indstilles til at være æresmedlem. 
Forslaget blev godkendt af Generalforsamlingen.

Fra medlemmerne er der indkommet følgende forslag/kommentarer:

 a) Skrid-sikring af stien fra standpladserne til skiverne på skydebane 3 (25-meter).
Forslaget blev godkendt. Der vil blive udarbejdet mulige løsninger til skrid-sikring af stien.

b) Kikkert eller tv-markering på alle pladserne på skydebane 3.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. Der er kikkerter tilovers fra 15m indendørsbaner.  Stig
Bjerregaard tilbød at være behjælpelig med opsætning af kikkerterne.

c) Medlemmerne tvinges/motiveres til at anvende 2-3 timer årligt til oprydning på baner etc.
Forslaget blev godkendt, dog uden kravet om tvang. Det blev foreslået, at der i foreningen ophænges
lister med relevante forskellige gøremål/opgaver, som medlemmer kan byde ind på afhængigt af ønsker
og evner. 

d) Forslag fra Flemming Hansen
Flemming Hansen har indsendt en række forslag til bestyrelsen (se bilag), hvoraf uddrag af forslagene
blev fremlagt generalforsamlingen af Flemming Hansen. 
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5. Valg til bestyrelsen
Formand Kasper Clausen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Casper Kildegaard blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Per Lehmann Jørgensen blev genvalgt.
Morten Funk Eppler (riffel) blev valgt som nyt  bestyrelsesmedlem og afløser Julius Svendsen som ikke
genopstiller. 
Winnie Petersen (pistol) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og afløser Henriette Boisen, der trækker
sig før tid. Winnie Petersen vil derfor være på valg i 2021. 

Suppleanter til bestyrelsen blev valgt:
Jacob Østergaard Nielsen
Sara Knudsen
Anette Gaarde

Revisor:
Kim Jensen blev genvalgt 
Revisorsuppleant:
Ingrid Børnsen blev valgt

5. Eventuelt
Adam Lyhne forslog at der skal serveres smørrebrød til fremtidige generalforsamlinger.
Bo Knudsen opfordrede til mere fokus på konkurrencedeltagelse for foreningens pistol- og riffelskytter.
Da KBSF er en af landsdelens største skytteforeninger bør vi være mere aktive ved konkurrencer. 

Sortkrudt Skytter vil fortsat kunne benytte 25m banen om søndagen.

Referent: Casper Kildegaard

Referatet er godkendt af Bestyrelsen

Kolding, d. 24. september 2020
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