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Generalforsamlingen den 17. juni 2021 
 
Næstformanden byder velkommen til generalforsamlingen, formanden var forhindret på grund af arbejde, 
men var online med på en PC. 
Der er 8 fremmødte medlemmer, inklusive bestyrelsen. 
  
Pkt. 1: Bestyrelsen foreslår Benny Munk som dirigent, han vælges. 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt med varsel iht. Vedtægter og derfor 
lovlig. 

 
Pkt. 2: Formandens beretning. 
 

Beretningen var kort da der på grund af Corona situationen har været nedsat aktivitet, men han 
kom ind på følgende: 
 
Vi har fået nyt lys på banerne. 
Ny boks på Københavns Skyttecenter. 
Der er kommet mange nye pistolskytter og man opfordrer til at der skal komme flere hjælpere 
for at tilgodese alle de nye pistolskytter. 

 
 Efter meget få kommentarer blev beretningen godkendt. 
 
Pkt. 3: Kasseren gennemgik kort regnskabet og de noter der fuldt med. 
 

Der var spørgsmål til Note 4 
Foreningen har købt 3 pistoler fra et tidligere medlem som ønskede at stoppe. 

 
 Derefter blev regnskabet godkendt. 
 
Pkt. 4: Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægterne, således at §14 ændres til §15 
 
 §14 vil så komme til at indeholde følgende: 
 
 Stk. 1 Bestyrelsen kan beslutte at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. 
 Stk. 2 Beslutning efter stk. 1kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan 

afholdes, som følge af force majeure, herunder myndighedspåbud. 
 Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal 

anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal 
ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende 
vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling 
iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en måde, at der sikres betryggende 
deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og 
stemme på generalforsamlingen. 
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 Stk. 4 Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at 
der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til 
generalforsamlingen. 

 Stk. 5 Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal 
anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal 
ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og 
hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen. 

 Stk. 6 Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i 
generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal 
ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning. 

 
 Forslaget godkendt. 
 
Pkt. 5: Kontingentfastsættelse – uændret – godkendt. 
 
Pkt. 6: Valg til bestyrelsen: 
 

Til bestyrelsen var Ib Hansen og Claus Wadum på valg, og begge modtager genvalg – begge 2 
genvalgt. 

 Formanden – Magnus Pedersen var på valg og blev genvalgt. 
 Revisor – Jørgen K Christensen – modtog genvalg. 
 Revisorsuppleant – Rune Lauritsen – modtog genvalg. 
 Fanebærer – Benny Munk – modtog genvalg. 
 Suppleanter – der var ingen der meldte sig, så lige nu mangler vi 2 personer. 
 
Pkt. 7: Evt. her gav kasseren en tår at drikke. 


