
Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i

Skytteforeningen Pilen af 1927

Dato: 28-02-2023 - kl. 18:00
Afholdt: Skytteforeningen Pilen af 1927, Amager Landevej 221, 2770 Kastrup.
Stemmeberettigede til stede: 35

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

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 næstformand:                        Per Wiemann
7.              Valg af kasserer: Niels Stig
8.              Valg af bestyrelsesmedlem:              Morten Martinussen
9.              Valg af bestyrelsesmedlem:              Anders Ravn
10.            Valg af revisor: Peter Parbst
11.            Valg af revisorsuppleant:                   Merete Stautz
12.            Valg af fanebærer: Thomas Buades
13. Eventuelt

Formanden indledte den ordinære generalforsamlingen med en velkomsthilsen og der blev
afholdt et minuts stilhed for medlemmer, der 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 omkring året der gik og at der var lidt tomt om
tirsdagene. Om dette stadig skyldes COVID-19 vides ikke men der er kommet mere aktivitet
igen og det er dejligt.

Pilen har også været til diverse stævner i 2022 og det er gået godt for skytterne og der
arbejdes på at komme ud til flere stævner i 2023.

Der er blevet renoveret i foreningshuset i 2022 herunder nye vægge og loft på skydebanen
og gulvene er blevet malet.

Der er kommet en ny mand til, Torben Hinge, der arbejder på at få skyde anlægget til at
fungere bedre sammen med nogle af de andre skytter.

Der er også kommet en ny mand på Kalvebod, Viktor Kallenbach, og formanden takkede
Per Wiemann for hans store arbejde på Kalvebod.

Ordet blev givet til Viktor Kallenbach for, at give en status på hvordan det gik ude på
Kalvebod.

Viktor kunne indberette om følgende:
● Vi har fået nye pladser til våbenskabe i boksen ude på Kalvebod
● Der bliver solgt ammunition
● Der er kommet mere aktivitet og etableret events

Formanden kunne herefter berette, at Anders Ravn og Hans Nielsen har valgt træde ud af
bestyrelsen og takker for deres tid og arbejde.

Foreningen mistede sidste år en lejer og har ikke kunne finde en ny endnu. Der er taget
kontakt til Tårnby Kommune for, at høre om de kunne hjælpe men på nuværende tidspunkt
er der ikke noget nyt i sagen.

Formanden takkede de frivillige og bestyrelsen for deres hjælp.

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 tilskud fra Skydebaneforeningen og indkøb af varer til
baren.



Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

Ad pkt. 4 Behandling af indkomne forslag

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

Kim Therkelsen spurgte ind til at få et fast program i kalenderen således at det er muligt at
se programmet for dagen. Hertil kunne Viktor Kallenbach svare at dette har været i kraft
siden 1. januar i år.

Herudover havde Kim et ønske til bestyrelsen om indberetning af resultaterne til DGI. Hertil
svarede bestyrelsen at der mangler hjælpende hænder til indrapportering men at
bestyrelsen vil tage det til efterretning.

Det blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 5 Fastsættelse af kontingent

Kassereren fik ordet og kunne meddele, at bestyrelsens forslag var, at kontingentet bliver
justeret for at tage hensyn til de stigende udgifter der er i foreningen.

Forslaget var som følgende:

Kontingent for voksne: kr. 400,00 til 600,00
Kontingent for pensionister og børn: kr. 250,00 til 350,00

Dette blev godkendt og der var ingen indvendinger.

Ad pkt. 6-12 Valg

Følgende poster var på valg:
● Næstformand
● Kasserer
● To bestyrelsesmedlemmer
● Revisor
● Revisorsuppleant
● Fanebærer

Der blev stemt om næstformandsposten da Viktor Kallenbach valgte at stille op som
næstformand. Generalforsamlingen fik udleveret stemmesedler og stemmerne blev talt op af
hhv. Thomas Buades og Theis Petersen. Viktor Kallenbach blev valgt som næstformand og
Per Wiemann fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Niels Stig fortsætter som kasserer.

Morten Martinussen fortsætter som bestyrelsesmedlem mens Anders Ravn og Hans Nielsen
træder ud af bestyrelsen.



Peter Parbst og Allan Poulsen fortsætter som revisor.

Revisorsuppleant posten er ubesat.

Thomas Buades fortsætter som fanebærer.

Malene Jensen er valgt som ungdomsrepræsentant.

Valgene blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 13 Eventuelt

● Theis spurgte ind til event skydning og hvor mange skud der var indeholdt i event
prisen. Hertil kunne Viktor svare at der er 100stk 9mm samt et mindre antal af andre
kaliber for eksempel 357 og 38. Mere information følger på hjemmesiden.

Klokken 19:00 takkede dirigenten for god ro og orden og meddelte den ordinære
generalforsamling for afsluttet.


