
Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i

Skytteforeningen Pilen af 1927

Dato: 22-02-2022 - kl. 18:00
Afholdt: Skytteforeningen Pilen af 1927, Amager Landevej 221, 2770 Kastrup.
Stemmeberettigede til stede: 36

Bestyrelse tilstede: Formand Merethe Sørensen, Næstformand Per Wiemann, Kasserer
Niels Stig Jensen, Bestyrelsesmedlemmer Anders Ravn, Baha Redan Koyuncu, Hans
Nielsen, Jan Andersen og Morten Martinussen.

Referent: Baha Redan Koyuncu

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent.
2.   Aflæggelse af formandens beretning.
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab
4.   Behandling af indkomne forslag.
5.   Fastsættelse af kontingent.
6.   Valg:   Valg af formand:                                Merethe Sørensen (genopstiller)
7.              Valg af bestyrelsesmedlem:              Jan Andersen (genopstiller)
8.              Valg af bestyrelsesmedlem:              Baha Redan Koyuncu (genopstiller)
9.              Valg af revisor:                                  Allan Poulsen
10.            Valg af bestyrelsessuppleant:           Ubesat
11. Eventuelt

Formanden indledte den ordinære generalforsamlingen med en velkomsthilsen og der blev
afholdt et minuts stilhed for medlemmer, som er bortgået. Herefter blev dagsordenen
gennemgået.

Ad pkt. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Flemming Hansen til, at påtage sig dirigent rollen som enstemmigt blev
valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Generalforsamlingen var beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter.



Ad pkt. 2 Aflæggelse af formandens beretning

Formanden indledte med en status på COVID-19 situationen og hvordan der til trods for
dette blev afholdt juleskydning og fastelavn under ordnede forhold.

Der blev orienteret om det kommende sommerafslutnings event d. 21 juni hvorefter der vil
være ferielukket. Mere information følger når det nærmere sig.

Der er udvalgt ungdomsrepræsentant, Viktor Kallenbach, i bestyrelsen.

Formanden berettede om nyt tag på skydebanen og at det næste kommende projekt vil
være, at få set på mulighederne i forbindelse med nyt loft og vægge.

Foreningen har mistet en lejer og dermed er torsdagen fri - mere information om hvad denne
dag kan benyttes til kommer i et senere afsnit.

Formanden takker de frivillige for deres hjælp og ordet blev givet til næstformanden Per
Wiemann.

Næstformanden indberette om følgenden:

● Udskiftning af banevagter
● Optimering af processer for nye skyttere
● Én gang om måneden er der en ekstra bane tilgængelig ude på Kalvebod og dette

fremgår også at kalenderen på hjemmesiden https://pilen-1927.dk
● Der er godt gang i den på Kalvebod

Der blev spurgt ind til tilmeldingsproceduren ude på Kalvebod og diskuteret om
problemstillingerne. Den nuværende tilgang fortsætter, som hidtil, da det blev konstateret at
det var OK.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen og kassereren fik ordet.

Ad pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren, Niels Stig Jensen, gennemgik regnskabet og besvarede spørgsmål vedr. andre
indtægter i regnskabet, der dækker over Corona tilskud samt leje til våbenopbevaring.

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

Ad pkt. 4 Behandling af indkomne forslag

Dirigenten konstaterede at der var et enkelt forslag, som rettidigt var bestyrelsen i hænde.

Søren Toldal fik ordet og præsenterede sit forslag om, at gøre brug af torsdagen til de
skyttere der havde behov for ekstra træning. Dette var i forbindelse med, at Søren havde
taget trænerkursus og gerne ville hjælpe dem der ønskede dette.

https://pilen-1927.dk


Det blev godkendt af generalforsamlingen, at bestyrelsen kunne tage dette op med Søren og
arrangere nærmere.

Ad pkt. 5 Fastsættelse af kontingent

Kassereren fik ordet og kunne meddele, at bestyrelsens forslag var, at kontingentet forbliver
uændret og ikke reguleres i år grundet COVID-19 situationen.

Dette blev godkendt og der var ingen indvendinger.

Ad pkt. 6-10 Valg

Formanden, to bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant og revisor var på valg.

● Valg af formand
○ Merethe Sørensen blev genvalgt

● Valg af bestyrelsesmedlemmer
○ Jan Andersen blev genvalgt
○ Baha Redan Koyuncu blev genvalgt

● Valg af revisor
○ Allan Poulsen

● Valg af bestyrelsessuppleant
○ Søren Toldal

Der var ingen indvendinger og det blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 11 Eventuelt

● Peter C. Parbst spurgte indtil bestyrelsens overvejelser ift. nye riffel trænere. Hertil
blev der svaret, at træneruddannelse og kurser var på vej.

● Der er interesse for at stable et banko event sammen.
● Søren Toldal spørger indtil nye skyttere hvortil næstformanden svarer, at der kommer

nye processer for at ensarte introduktion og sikkerhedsreglement.
● Peter C. Parbst spørger ind til DM og om der er gjort overvejelser for, at bringe

niveauet op i klubben. Næstformanden nævner at der er tiltag på vej såsom en
stævnekoordinator og nyt digitalt system med point samt resultater.

Klokken 19:30 takkede dirigenten for god ro og orden og meddelte den ordinære
generalforsamling for afsluttet.


