
Referat af Generalforsamling i Kolding-Bramdrup Skytteforening, 31. marts 2022

Fremmødte: 35 stemmeberettigede medlemmer

I henhold til Dagsorden:

1 Valg af dirigent
Bo Knudsen blev valgt til dirigent og kunne konstatere at Generalforsamlingen var blevet rettidigt 
indkaldt.

2 Formandens beretning
Grundet formand Kasper Clausen’s fravær blev formandens beretning for det forgangne år 
fremlagt at Morten Eppler (vedlagt i bilag). 

I beretningen blev det bl.a. fremhævet at foreningens Annisette Dokkedahl er blevet 
Danmarksmester på 15 m kaliber 22 riffel for junior skytter
Desværre har vi også måtte konstatere at foreningen har mistet mange medlemmer i 2021. 
Medlemstilbagegangen har dels kunnet tilskrives sidste års Covid 19 restriktioner og nedlukninger 
og men også foreningens tilbud til medlemmer og synlighed udadtil i det offentlige rum og på 
sociale medier menes at være en medvirkende faktor til reduktionen. 

Fremadrettet må vi derfor arbejde på at bl.a. at forbedre træningen for skytter generelt, være mere 
synlige på eksempelvis sociale medier og være bedre til at inddrage nytilkomne medlemmer i 
foreningen. 

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning fra generalforsamlingen.

Formandens beretning blev godkendt af Generalforsamlingen.

3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Kasserer Jens Jakob Teislev fremlagde foreningens reviderede regnskab og gennemgik udvalgte 
poster i regnskabet (vedlagt i bilag). Foreningens økonomiske situation er generelt stabil, og det 
blev fremhævet, at der i 2021 var blevet investeret i bl.a. nyt alarmanlæg, elektroniske 
skivemarkeringer, samt anskaffelser af nye våben. 

Spørgsmål eller kommentarer til kasserens beretning fra generalforsamlingen var:

Forslag om at tegne forsikring på udendørs hjertestarter, samt kommentar om at regnskab til 
generalforsamlingen bør være revideret og godkendt af bestyrelsen før fremlæggelse.

Forslag og kommentar tages til efterretning.

Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

4 Behandling af indkomne forslag 

a Stig Bjerregaards forslag til vedtægtsændring om at mindreårige medlemmer gives adgang 
til at stemme på generalforsamlinger (se bilag)



Stig Bjerregaard frafaldt forslaget, som således ikke kom til afstemning, men det blev besluttet at 
medtage forslaget i en kommende revision af foreningens vedlægter.

5 Valg til bestyrelsen
For bestyrelsesmedlemmer på valg blev:

Formand Kasper Clausen genvalgt
Bestyrelsesmedlem Casper Kildegaard genvalgt
Bestyrelsesmedlem Per Lehmann Jørgensen genvalgt
Bestyrelsesmedlem Morten Funk Eppler genvalgt
Suppleant til bestyrelsen Stig Bjerregaard genvalgt

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

6 Eventuelt
Generalforsamlingens sidste punkt på dagsordenen afstedkom en række forslag og kommentarer, 
som primært var relateret til at fremme foreningens synlighed udadtil og at fastholde medlemmer 
gennem trivsel og udvikling.

Af forslag og kommentarer vil her nævnes:

 at danne en arbejdsgruppe, som kan formidle glæden ved skydning til børne- og 
ungeskytter.

 at udvikle en ’velkomstpakke’ til nye medlemmer, så de hurtigere vil føle sig velkomne og 
inddraget i foreningens aktiviteter. 

 at arrangere fællesspisning for børn og forældre.
 at invitere Koldings tidligere borgmester Jørgen Pedersen til at hjælpe med til promovering 

af foreningen udadtil
 at medlemmer tilbydes ’kvalitets’-mærketøj med foreningslogo, som vil skabe reklame 

udadtil. Dette kunne realiseres gennem sponsoraftaler. 

Derudover var der flere tilkendegivelser med ønsker om et bedre kodeks ved ’kaffebordet’, hvor 
samtalerne af mange opfattes som ’sure opstød’ og negativ ladet attituder over ’tingens tilstand’.

Dette kan lang fra være fremmende for trivsel, respekt og fællesskabsfølelse i foreningen. 

Derfor opfordres der til, at vi alle hjælper til med at møde hinanden med en positiv og åben attitude
for at skabe et fællesskab, alle kan se sig være en del af.

Referent: Casper Kildegaard

Dirigent: Bo Knudsen


