
 

 

Referat fra Vestegnens Sortkrudt Skytters  

ekstraordinære Generalforsamling den 30.10.2022,  

Som blev afholdt med det formål at præsentere og drøfte foreningens forslag til nye vedtægter mhp. en 
vedtagelse.  

Til mødet var rigtig mange af foreningens medlemmer fremmødt (skønsmæssig anslået til ca. 44). 

Formanden Francois indledte da også mødet med at rette en stor tak til alle de fremmødte. Hvorefter han 
på vegne af bestyrelsen foreslog Claus Johansen som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 

Dirigenten kunne som første opgave konstatere at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. Og foreslog 
efterfølgende Kurt Kjær som referent, hvilket også blev vedtaget. 

Herefter fik formanden ordet og rettede en stor tak til de medlemmer som havde udarbejdet det nye sæt 
vedtægter, herunder især Michael Riis og Bjørn Vitoft. 

Inden vedtægtsforslaget gennemgang blev det for at undgå enhver misforståelse nævnt, at de røde 
understregninger er udtryk for at bestyrelsen ønsker at udelade denne tekst. 

På samme måde er der samtidig tilføjet yderligere ny tekst, som er markeret med gul skrift. 

Under gennemgangen af de enkelte paragraffer var der stor spørgelyst og forslag til mindre rettelser og 
tilføjelser, som vil blive indskrevet i det endelige sæt vedtægter. 

Efter den grundige drøftelse af alle 15 paragraffer blev vedtægterne enstemmigt vedtaget med de aftalte 
tilføjelser/ændringer, som bestyrelsen hurtigst muligt vil sætte i værk, hvorefter de vil blive lagt på 
foreningens hjemmeside. 

Til orientering nævnte Michael Riis, at vedtægterne forventes at være gældende indtil foreningen igen, 
bliver medlem af et forbund. 

Under punktet eventuelt blev det nævnt, at det på foreningernes sidste fælles bestyrelsesmøde er 
besluttet, der af bl.a.  af sikkerhedsmæssige årsager skal gives en grundig information og instruktion til alle 
nye skytter og det skal gives af én af de foreningsmedlemmer som har gennemgået et anerkendt 
skyttekursus (ikke at forveksle med skydelederkurset).        

Bestyrelsens beslutning gav anledning til en del kommentarer. Men skal overholdes af alle. Indtil da er det 
kun foreningens medlemmer som har været på kursus og som er registreret i foreningen, der må tage sig af 
nye medlemmer. Der vil blive fremlagt en bog hvor instruktører skal notere navn og dato på en ny skytte 
som har været nede på skydebanen sammen med en instruktør. Der samtidig også kan notere hvordan 
skydningen er gået. Nye skytter skal regne med mindst at have en instruktør med på banen de første 3 
gange. 

Bestyrelsen vil arbejde for hurtigt at kunne tilbyde alle interesserede et egnet skydekursus med en 
godkendt instruktør. Men indtil da kører vi som hidtil, hvor der går en erfaren skytte med ned på banen 
sammen med de nye skytter. 

 

Referent Kurt Kjær                       
06.11.2022 


