
Referat af Generalforsamling i Kolding-Bramdrup Skytteforening, 17. juni 2021

Fremmødte: 37 stemmeberettigede medlemmer

I henhold til Dagsorden:

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

2. Formandens beretning samt eventuelle udvalgsformænds beretning
Formand Kasper Clausen fremlagde beretning for det forgangne år (vedlagt i bilag) og 
fremhævede bl.a. at foreninger har fået tre nye Danmarksmestre på 300m riffel og at nyanskaffede
elektroniske markering er opsat på indendørs baner. 
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 stabil, men der blev 
fremhævet, at forskelle mellem reelle og budgetterede posteringer var grundet i Corona-
nedlukninger i 2020.

Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

4. Behandling af indkomne forslag 

a) Bestyrelsens forslag om nedsættelse af et ’udviklings-taskforce’ til udvikling af foreningen 
mht. medlemstilbud og ydre rammer.

Forslaget blev godkendt af Generalforsamlingen. 

Medlemmer som er interesseret i at deltage i sådanne taskforce kan kontakte foreningen 
på e-mail info@kbsf.dk eller på mob 9156 0677 

b) Bestyrelsens forslag om nedsættelse af et stævneudvalg med repræsentation fra både 
pistol- og riffelskytter. Formålet er at forbedre samarbejder og kontakter på tværs af 
foreningens skytter/skyde discipliner og få inddraget pistolskytter mere i 
stævner/konkurrencer, både interne og ved samlet deltagelse i officielle arrangementer.  
Bo Knudsen foreslog at kontakte Jyllands Skytte Forbund for at ansøge om tilskyd til 
sådanne aktiviteter.

Forslaget blev godkendt af Generalforsamlingen.

c) Forslag om opsætning af hjertestarter ved indgangspartiet.

Forslaget blev godkendt af Generalforsamlingen, og der blev afstemt om udendørs eller 
indendørs placeringen af hjertestarten. Udendørs placeringen blev valgt med stemmerne 
24 imod 12 stemmer.
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d)

I. Forslag 1 til vedtægtsændringer fra Bernt Sielemann & Flemming Hansen (bilag 1) 
omhandlende krav til stemmeret og valg til tillidsposter for nye medlemmer. 

Forslag 1 blev godkendt af Generalforsamlingen og det blev besluttet at medtage 
forslaget i næste revision af vedtægterne, som forelægges næste års 
Generalforsamlingen.

I. Forslag 2 til vedtægtsændringer fra Bernt Sielemann & Flemming Hansen (bilag 1) 
omhandlende afholdelse af Generalforsamling samt stemmeret og kvalificeret flertal. 
Forslaget blev diskuteret, og der blev opnået konsensus om at det stillede forslag er 
indeholdt i de nuværende vedtægter. Der var derfor enighed om ikke at føre forslaget til
afstemning. 

II. Forslag 3 til vedtægtsændringer fra Bernt Sielemann & Flemming Hansen (bilag 1) 
omhandlende kassernes organisationsmæssige tilhørsforhold til forenings bestyrelse og
beføjelser generelt.
Forslaget, som bygger på en organisationsmodel kendt fra andre foreninger, blev 
gennemgået og diskuteret. Det blev fundet at det stillede forslag vil være forbundet 
øgede omkostninger i forhold til foreningens nuværende organisering, som af alle blev 
vurderet til at fungere tilfredsstillende. 
Generalforsamlingen fandt ikke at forslaget skulle føres til afstemning. 

e) Forslag fra Ole Kronholm (bilag 2), omhandlende mulighed for køb af private våben 
for medlemmer, som ikke har oppebåret to års medlemskab. 
Forslaget blev bragt til afstemning med ingen stemmer for.

f) Forslag fra Flemming Hansen om at ændre foreningens navn til Kolding Skytteforening. 
Forslaget gav anledning til en mængde debatter på Generalforsamlingen, som resulterede i
at Flemming Hansen tilbagetrak forslaget for afstemning. Forslaget bortfaldet.

5. Valg til bestyrelsen
Kasserer Jens Jakob Teislev blev genvalgt. 

Der blev afholdt kampvalg mellem Winnie Petersen, Stig Bjerregaard og to nye kandidater Sara 
Knudsen og Ole Toustrup om to bestyrelsespladser på valg. 

Efter skriftlig afstemning blev Sara Knudsen valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Winnie 
Petersen blev genvalgt og Stig Bjerregaard blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

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



5. Eventuelt

Under Eventuelt rejste Anders Juhl Andersen spørgsmål om salg af øl i foreningen kræver 
alkoholbevilling. 

Bestyrelsen vil undersøge gældende regler for salg af øl.

Referent: Casper Kildegaard


