JYLLANDS SKYTTE FORBUND
Referat
Repræsentantskabsmøde 2018 afholdt
Søndag d. 25. februar kl. 10.00 i Viborg
Formanden indledte mødet med at byde alle velkommen, hvorefter antallet af
stemmeberettigede inklusiv bestyrelsen blev opgjort til 17.
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, idet indbydelsen var
sendt ud via
2.

Formandens beretning
Formanden gennemgik året 2017. Der var enkelte kommentarer, herunder ønske om bredere kommunikation ud fra
bestyrelsen og en opfordring til klubberne under JSF til at være mere aktive til både almindelige stævner samt til vores
Jyske Mesterskaber. Se evt. den skriftlige fremstilling af formandens beretning.
-

3.

Spørgsmål til information fra de historiske skytteforeninger? Idet bestyrelsen ikke har modtaget information fra disse
medlemmer og at ingen herfra var fremmødt var viden herom meget begrænset i forsamlingen.

Forelæggelse af det reviderede regnskab
Erik Mourtisen fremlagde det reviderede regnskab samt budgettet for det kommende år.
-

Finn Danielsen, vores valgte revisor, bemærkede i regnskabet at der var enkelte bilag som var fejlposteret, grundet
flere typer udgifter var på samme bilag. Han ønsker derfor at dette rettes for eftertiden.

4.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forslog at fastholde det nuværende kontingent, hvilket blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

5.

Optagelse af nye foreninger
Der var i løbet af 2017 ikke nogen nye foreninger som har ytret ønske om at blive optaget i JSF. Der var derimod et par
stykker som ikke længere ønsker at være medlem, grundet at deres forening ikke længere skyder vores discipliner.

6.

Indkomne forslag
Forslag 1: Ændring og skærpelse af JSF’s formåls paragraf i dettes vedtægter.
Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer for og 2 imod.
Forslag 2: Behandling af forslag fra DSB/ASF af 15. Februar 2018 om træningssamlinger i JSF regi.
Forslaget må siges at være udtryk for en velvilje, idet der i forslaget om træningslejre under JSF blev givet tilsagn om brug
af DSB/ASF’s baner i Århus uden beregning.
Grundet manglende budget, begrænsning i aldersgrupper og på discipliner mente bestyrelsen ikke at kunne støtte forslaget.
Forslaget blev ved skriftlig afstemning forkastet med stemmerne 8 for og 9 stemmer imod.
Det er dog på trods af at forslaget ikke kunne vedtages i dets nuværende form, styrelsen ønske og håb, at der alligevel kan
laves et samarbejde på træningsfronten i de kommende år.

7.
a.

Valg (navne i Kursiv var ikke på valg)
Formand (lige år) - Erik Mouritsen, Erik genopstillede ikke denne gang, så forsamlingen takkede ham for hans 8 år på
posten.
Bestyrelsen opstillede Poul Erik Hansen som forslag til kandidat hvorefter han blev valgt.

b.

Kasserer (ulige år) Vakant (varetages pt. Samt det kommende år, af unionskontoret)

c.

3 styrelsesmedlemmer:
a. (lige år)
- Niels Laustsen, (genvalgt)
b. (lige år)
- Kim Laurberg, (genvalgt)
c. (lige år)
- Allan Borg, (genvalgt)
d. (ulige år)
- Bent Helleskov
e. (ulige år )
- Steffen H. Olsen
f.
(ulige år)
- Christina Borgen Nielsen

d.

Suppleant til styrelsen
(lige år) – Holger W. Sørensen (nyvalgt)

e.

Revisorer
1. Revisor, (ulige år)
2. Revisor, (lige år)

f.

- Finn Danielsen, DSB/ASF
- Jesper Thomsen, Ålborg Skyttekreds (nyvalgt)

Valg af revisor suppleant - Mikkel Ranneberg (nyvalgt)
Der var således ingen kampvalg i år, men det er dejligt at se, at vi har fået flere poster besat end tidligere!

8. Repræsentanter til Unionens Repræsentantskabsmøde
Der blev spurgt ind til hvordan vores stemmer bliver fordelt til de kommende sektionsmøder samt til det ordinære
repræsentantskabsmøde i 2018. Den afgående formand informerede om det de foregående år har været prioriteret at de på
JSF’s repræsentantskabsmøde fremmødte bliver forfordelt. Dette er også den siddende bestyrelse styrelses holdning, hvorfor
denne praksis videreføres.
Vi ses i 2019
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