
 

JYLLANDS SKYTTE FORBUND 
Referat 

Repræsentantskabsmøde 2015 afholdt 

Søndag d. 1. marts kl. 10.00 i Viborg 

Formanden indledte mødet med at byde alle velkommen, hvorefter antallet af stemmeberettigede inklusiv 

bestyrelsen blev opgjort til 23. 

Inden repræsentantskabsmødets start blev Jyllands Skytte Forbunds Æresnål overrakt til Poul Erik Hansen. 

 

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
 
Poul Erik Hansen blev valgt som dirigent. Poul Erik konstaterede at mødet var retmæssigt indkaldt. 
 

2. Formandens beretning 
 
Formanden gennemgik året 2014. Der var ikke bemærkninger/kommentarer til beretningen 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
 
Formanden fremlagde det reviderede regnskab. 
Finn Danielsen, vores valgte revisor, bemærkede at JSFs tilgodehavende kontingent udgjorde en 
stor post. Forbundet bør overveje procedurer for inddrivelse eller eksklusion af restanter, således at 
posten nedbringes. 
 

4. Fastsættelse af kontingent 
a. Bestyrelsen forslår en stigning i medlemskontingent til kr. 15,00 i 2015 og kr. 20,00 i 2016 

svarende til det bidrag forbundet videresender til unionen. 
 
Formanden fremlagde på vegne af bestyrelsen, bestyrelsens forslaget om en stigning i det 
medlemsafhængige kontingent til 15 kr. i 2015 og 20 kr. i 2016. Bestyrelsen ønskede 
repræsentantskabets opbakning til at gennemføre den ønskede stigning, da JSF tidligere på 
året støttede et ønske på unionens repræsentantskabsmøde om samme stigning. 
 
Efter fremsættelse af forslaget, var der et enkelt spørgsmål om hvorfor det ikke tidligere var 
blevet besluttet, når nu JSF selv havde været med til at gennemføre medlemsbidrag til 
unionen, hvortil formanden svarede, at JSF i 2014 under kontingent havde talt om stigning, 
men at forsamlingen ville vente til 2015. 
 
Da der under indkomne forslag var indkommet et forslag fra ÅRK + VBF om uændret 
kontingent, valgte dirigenten at optage det indkomne forslag til behandling under dette 
punkt. 
 
ÅRK fremlagde på vegne af ÅRK + VBF derefter forslaget, idet man mente at 
kontingentstigning vil koste medlemmer. Udgifterne for foreningen er blevet større grundet 
stigende udgifter til turneringer og stævner, hvorfor det vil dræne klubkasserne at hæve 
kontingentet. 



 

 
Efter en debat satte dirigenten ÅRK + VBFs forslag til afstemning: 
 
 
3 ud af 23 stemte for ÅRK + VBF forslaget, hvorefter dirigenten konstaterede, at forslaget 
om uændret kontingent ikke blev vedtaget.  
 
Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens forslag for vedtaget. 
 

5. Optagelse af nye foreninger 
 
Optagelse af Randers Skyttekreds samt Skjern Skytteforening blev godkendt 
 

6. Indkomne forslag 
 
Forslag fra ÅRK + VBF om uændret kontingent. Forslaget blev behandlet under pkt. 4 Fastsættelse 
af kontingent 

 
7. Valg (navne i kursiv er ikke på valg) 

a. Formand (lige år)   Erik Mouritsen 
b. Kasserer (ulige år)  Vakant (varetages pt. af unionskontoret) 
c. 3 styrelsesmedlemmer: 

a. Niels Laustsen 
b. Kim Laurberg 
c. Bent Helleskov 
d. Steffen H. Olsen 
e. Vakant 
f. Vakant 

d. 1 suppleant til styrelsen  Vakant 
e. 1 revisor   Finn Danielsen 
f. 1 revisorsuppleant   
g. Repræsentanter til Unionens Repræsentantskabsmøde 

 
Ad b Kasserer: 
Der var ingen kandidater, hvorfor posten stadig varetages af unionskontoret. 
 
Ad c Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
Bent Helleskov blev genvalgt 
Steffen H. Olsen blev valgt ind 
Claus Øster Jørgensen blev valgt ind 
 
Bestyrelsen har stadig en vakant post 
 
Ad d. Suppleant til bestyrelsen er ligeledes vakant 
 
Ad e Revisor 
Finn Danielsen genvalgt for 2 år 
Claus Broløs er trådt tilbage, hvorfor der er en vakant post 
 
Bestyrelsen fik generelt mandat til at finde kandidater til de vakante poster 

 
8. Eventuelt. 

 
Karen: Synlighed – skal vi fortsat have et forbund? Er forbundet ”bare” en udgift” 
 
Poul Erik: JSF er Dansk Skytte Union 
 
Finn D.: Foreninger skal være medlem af JSF, Kan ikke være direkte medlem af unionen. 



 

 
Forslag: Flyt punkt. 6 på dagsorden, så det kommer tidligere (før kontingent) 
 
Formanden: Svarede på indlæg: 
 
Ja – mener fortsat vi skal have et forbund eller noget andet lokalt, som i det lokale regi kan lave 
arrangementer, stævner og turneringer. Tilhørsforholdet for foreninger kunne i princippet godt være 
anderledes således, at foreningerne i stedet var direkte medlem af unionen og betalte direkte til 
unionen. I den sammenhæng er JSF som sådan ikke nødvendigt. Jeg mener det vil være en fordel 
at få adskilt det administrative/økonomiske og det sportslige. Hvordan det så skal være, og om det 
kan blive sådan, kan kun fremtiden vise. Men indrømmet – vi er nok for usynlige for flertallet af 
foreninger. Det må vi forsøge at gøre bedre. 
 
Forslaget om flytning af punkt 6 på dagsorden tages op i bestyrelsen, da det vil kræve en justering af 
vedtægterne. 
 

 

Da dirigenten herefter kunne konstatere, at der ikke var flere, som ønskede ordet under eventuelt, 
takkede dirigenten for en god og sober debat, afsluttede dirigenten repræsentantskabsmødet, og gav 
derefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. 

Formanden takkede de fremmødte for en god debat, takkede dirigenten for god ledelse af dagen, 
hvorefter der blev inviteret til frokost for alle. 

Vi ses i 2016. 


