Generalforsamling Aabenraa Bueskyttelaug
Referat
d. 7. februar 2019
Indledning
Generalforsamling Aabenraa Bueskyttelaug blev afholdt d. 7. februar 2019 i indendørsbanen.
Til stede
Thomas Nahmens, Jan Aaroe Hansen ( Formand ), Frank Christiansen, Rene Asmussen Johannsen,
Scott Per Hansen ( Bestyrelsesmedlem ), Joan Vestergaard Petersen ( Kasserer ), Erik Nissen, Rune
Skjemstad, Betina Skjemstad, Frank Nowack Petersen, Stephan B Nissen ( Næstformand ), Mogens
Tobiasen, Mine Suurballe ( Bestyrelsesmedlem ).
Valg af dirigent og referant:
Dirigent: Thomas Nahmens, referant: Joan
Godkendelse af dagsorden:
Den udsendte dagsorden blev enstemmigt godkendt.
Formandsberetning:
Se bilag
Fremlæggelse af årsregnskab:
Årsregnskab 2018 er godkendt enstemmigt
Fremlæggelse af budget:
Budget 2019 er godkendt enstemmigt
Fastsættelse af kontingent 2020:
Punktet er til debat og der forslag om kontingentstigning med 100 kr halvårlig. Dette kommer til
afstemning og der er 3 stemmer for og 10 stemmer imod.
Kontingent for 2020 er 500 kr for voksne og 250 kr for børn halv årlig.
Valg af kasserer:
Joan Vestergaard Petersen genopstiller og vælges.
Valg af næstformand:
Stephan B Nissen genopstiller og vælges.
Valg af bestyrelsesmedlem:
Mine Suurballe genopstiller og vælges.

Valg af revisor og suppleanter:
Thomas Nahmens bliver valgt til revisor.
Amanda Munksgaard genopstiller og vælgers til suppleant
Betina Skjemstad vælges til suppleant
Indkomne forslag:
-

-

Elektricitet på udendørsbanen: Emnet debateres og der er enighed om at bestyrelsen
arbejder videre med dette.
Fliser foran containerne på udendørsbanen: Skydelinjen laves med fliser, gravet ned
således en traktor / græsklipper kan køre rundt uden at gå i stykker. Der er enighed om 2-3
rækker 50x50 fliser foran containerne. Kommunen skal give grønt lys for projektet og dette
er op til bestyrelsen.
Overdækning ved rullestativer: Tovholder: Frank Nowack Petersen. Bestyrelsen beslutter
om der skal lukkes af hver gang eller om det kun skal være ved nedlukning af banen i
efteråret.

Evt:
-

Rullestativer udenfor laves udfra Jans forslag.
Information fra bestyrelsen at fremover bliver udendørsbanen lukket helt ned. Før i tiden var
der mulighed for at skyde ude hvis vejret var godt. Dette er ikke en mulighed længere.

