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Referat af generalforsamling i Hvidovre Skytte Kreds 
På banerne i Frihedens Idrætscenter 22. marts 2022 

 
 

Ved generalforsamlings start kl.19:00 var 17 mødt inklusive 6 fra bestyrelsen.  
 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Benny og uden modkandidater påtager han sig rollen. 
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingne er rettidigt indkaldt. 
Bestyrelsen udpeger Michael Twardak til referent. 

 
2. Formandens beretning 

Corona har præget året igen. Men på trods heraf er det lykkedes at gennemføre 190 
træningsaftener og iværksat en plan for at undgå opbevaring af våbendele i tasker. 
Kommunen har sat nye radiatorer op og lavet nyt lysanlæg på banerne. 
Ib har fået lavet aftale med centeret om at de fremadrette laver månedlig rengøring på området 
mellem standplads og kuglefang 
Det står stadig sløjt til med behandlingstiderne hos PAC. Behandlingstiderne er hhv 10 uger for 
SKV1, 8 uger for SKV2,3,4 og 11 uger for SKV6 11. 
Slutteligt takker formanden for arbejdsindsatsen i klubben. Frivillige får det til at løbe rundet. 
Stort bifald fra publikum. 
 
Hele formandens beretning kan læses i vedhæftet bilag 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Regnskabet er udsendt og foreligger i printet version på bordene. Kasseren vælger derfor at 
fokuserer på en gennemgang af regnskabsnoterne. 
 
Tilskud til lokaleleje kom fra kommunen tidligt i år. 
Udgifter punkt 4. Køb af pistoler. Foreningen har købt 2 pistoler fra et medlem som ikke 
ønskede at skyde mere. 
Udgifter punkt 6. Der er investeret i en digital kodelås til boks 4 for at lette arbejdet for vore 
vagter på træningsaftener og vi har indkøbt udstyr til megalink som muliggør skydning lig 
falling target. 
Udgifter til forsikring: Udgiften er steget da vi, på bankens anbefaling, har valgt at tegne en 
bestyrelsesansvarsforsikring. 
Køb af ammunition: Praksis med at alle kan købe patroner i foreningens navn i skyttebutikken 
og opnå 20% rabat andres så Kasseren fremover skriver mail ud 1-2 gange om året til 
medlemmer med våbentilladelse for køb af ammunition. 
Regnskabet er generelt godt, corona og alt i betragtning. 
Benny: medlemsantal har ligget stabilt under Corona og der rettes en stor tak til medlemmenre 
for at være trofaste og betale kontingent selvom vi i perioder ikke har kunnet tilbyde en 
aktivitet. 
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Da der ikke var nogle bemærkninger til regnskab konstaterer dirigenten at 
det er godkendt. 

 
Se i øvrigt regnskabet m. noter 

 
4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at kontingenten fortsætter uændret. Da der ikke en nogle indvendeinger, 
bliver det sådan. 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag, hvorfor punktet udgår. 
 
6. Valg 

6a Kasser Michael Hansen, genvælges med akklamation. 
6b. Bestyrelsesmedlem Benny Munk, genvælges med akklamation. 
6c. Bestyrelsesmedlem Carsten Jappe, genvælges med akklamation. 
6d. Bestyrelsesmedlem Danny Layborn, genvælges med akklamation. 
6e. Revisor Michael Twardak genvælges med akklamation. 
6f. Bestyrelsessuppleanter Rickard Lund og Mads Kristiansen vælges med akklamation. 

 
7. Evt. 

Rickard Lund fortæller, at det har været en god oplevelse at starte i HSK og at han forventer at 
flere skytter fra FMI/KAKI vil melde sig ind. 
En ny skytte efterlyser hjælp/råd fra mere erfarne skytter. Benny fortæller at der er stor villighed 
til at hjælpe, men at man nok selv skal holde sig lidt til, da man med alle de daglige gøremål, 
hurtigt mister fokus på nye skytter, så snart de er selvhjulpne. Danny melder ud, at man altid er 
velkommen til at tage fat i ham. Der er endvidere en liste med trænere på vores hjemmeside og 
man er altid veklommen til at gribe fat i en af dem. Richard kan fortælle at antallet af 
hjælpetræner snart øges, idet der 3 skytter der er tilmeldt næste hjælpetrænerkursus. 
Benny: Vagtplan for 50m riffel er presset. Frivillige ønskes, vi overvejer at skære i træningen 
for at få det til at hænge sammen. 
Magnus: der arbejdes på blandet træning for riffel og pistol når vi starter op på 15m til efteråret. 
Ideen er at undgå mytedannelser og give folk bedre mulighed for at møde hinanden. 
 
Da der ikke var ønske om flere indlæg erklærede dirigenten generalforsamlingen for lukket  
19:34. 


