
På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 
 

 Dagsorden: 
 
 Valg af dirigent og skriftfører. 
 Valgt Tage. 
 
 Indkaldelse udsendt pr. mail samt opslag 
 Generalforsamlingen er lovligt varslet. 
 
 Aflæggelse af formandens beretning: 
 

Formandens beretning for 2014 
 
Medlemstal opgjort iht. nye indberetningsregler fra DGI-midt. 
Medlemstal 0-12 13-18 19-24 25-60 60> i alt trænere (6 ) 
2014 M 20 7 2 8 2 39 
2014 K 14 3 0 3 1 20 I alt 59 
2013 M 13 5 1 13 3 (6) 
2013 K 5 4 0 1 1 (0) I alt 45 
2012 M 7 15  9 2 (7) 
2012 K 4 6 1 3 1 I alt 48 
2011 M 8 12 3 7 2 (4) 
2011 K 2 6  2 1 (1)I alt 43 
2010 M 15 9 1 6 2 33 
2010 K 5 4 1 1 1 12 ialt 45 
2009 17 9 4 5 3 38 
2008 24 8 1 5 3 41 
2007 18 10  5 3 36 
2006 13 10  5 3 31 
 
Medlemstal: 0-24 25-59 60> 
2005 28 12 3 i alt 43 
2004 30 11 2  43 
2003     35 
2002     55 
2001     40 
2000     39 
 
Medlemstallet er fordelt med 59 riffelskytter og 0 pistolskytte. Samlet set er vi gået meget frem i 
medlemstal ca. 20% 
Vi har fået mange nye børne- og juniorskytter, desværre har vi ikke oplevet en tilsvarende fremgang 
med voksenskytter. Men vores forældre har igennem hele året været meget hjælpsomme og viser at 
de gerne vil hjælpe til, så vi har egentligt ikke ”manglet” seniorer som hjælpere. 
 
 
 
 



 
Aktiviteten målt i patroner.: 
 
Forbrug beh. 31/12-13 beh. 31/12-14 Købt 2014 forbrugt 
 
Møld/Ulbj.      1000* 
Kortdist. 27000  18750  30000 38250 
Langdist 0  0  0 0 
Pistol 6000  6000  0 0 
*97 skydninger på 50 meter 
 
Forbrug 2013 2012 2011 2010 
 
Møld/Ulbj. 2000 2350 0 0 
Kortdist. 26000 30900 40100 48300+3200 
Langdist 50 50 1050 750 
Pistol 3000 1750 2750 2000 
 
 
Vi har målt på patronforbruget haft en stor fremgang, som primært skyldes det stigende medlemstal. 
Vi har nemlig ikke haft så mange firmaskydninger og andre aktiviteter i løbet af året. Der er dog et 
stykke vej op til forbruget 2009 og 2010, samtidig har vi ikke haft aktive pistolskytter som jo 
hurtigt kan flytte nogle tusinde patroner. Der er heller ikke taget højde for langdistance som nogle 
medlemmer har købt direkte eller haft på lager. 
 

 
 

15/3-2014 Besøg af SUB88 denne gang dog kun med 52 deltagere, tidligere har de været ca 30 
flere, tilbagegangen skyldes ændring i måden SUB88 afholder arrangementet. 
 
27/3-2014 Besøg af Juniorklubben med 18 deltagere hvor der både blev skudt med pistol og riffel. 
Også denne gang med stor tak og ros fra klubben til hjælperne. 
 
23/04-2014 Opstart 50 meter/ afslutning 15 meter et godt arrangement med mange deltagere. Og en 
masse medaljer og præmier til uddeling. 
 
13/5-2014 Banebesøg 15 meter af Landsdelsbestyrelsen 
 
20/5-2014 Skolernes idrætsdag med deltagelse af ikke færre end 95 unge mennesker, super 
arrangement og igen en stor tak og ros fra lærerne til hjælperne. 
 
25/6-2014 Grill aften, stor tilslutning og god stemning. 
 
Uge 33 præmieskydning. Et flot fremmøde kun 9 skydninger fra vores rekord. Viborg og TKL kom 
hver deres aften hvilket trak deltagerantallet pænt op. 
 
16/8-2014 Åben hus i forbindelse med byfesten gav igen i år et flot besøgstal og ikke mindst nogle 
nye medlemmer. 



 
21/10-2014 SFO ældste årgang, 20 deltagere på 15 meter 
 
Skoleskydningen blev i år en stor succes. Med alle elever fra Skals klasserne som deltagere og et 
hold som vandt den landsdelsfinalen og senere blev nr. 2 til Landsfinalen så kan vi vist ikke 
forlange mere. Her ud over gav det også et par nye skytter. 
 
05/11-2014 Juniorklubben på besøg med 12 skytter på 15 meter, denne gang var der lidt frafald men 
dog et godt arrangement hvor de både skød med riffel og pistol. 
 
10/12-2014 Juleafslutning med deltagelse af mere end 50 personer, vi havde inviteret sølvvinderene 
fra Skoleskydningen med. God stemning og mange glade børn. 
 
Halbyggeriet skrider nogenlunde som planlagt, vi har haft nogle udfordringer. De fleste 
udfordringer er blevet løst undervejs, selv om vi nok må indrømme at det ind imellem har været 
nødvendig at markere foreningens synspunkter lidt kontant. Der ligger nu en hel del opgaver i 
forbindelse med indretningen af vores skydebaner, men det ser ud til at vores forældre vil være 
behjælpelige med hvad de nu kan byde ind med. 
 
Alt i alt har det været et rigtigt travlt år med mange møder i forbindelse med nybyggeriet og en del 
stævner.  
 
Der skal herfra lyde en stor tak til alle instruktører, hjælpere og bestyrelsesmedlemmer som alle har 
ydet en kæmpe indsats. En ekstra tak til Mikael som har været meget indvolveret i halbyggeriet med 
et utal af møder og problemer som skulle løses. 
 
 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Fremlæggelse af regnskab, regnskabet er godkendt det viser et lille plus på ca. 10.000 kr 
 
Valg til bestyrelse: På valg:   

   Finn Karlsson Genvalg 
   Allan G. Nielsen Genvalg 
 

   
 
Valg af fanebærer:     Andreas Lausten Genvalg 
Valg af fanevagt:       Tage G Andersen Genvalg 
 
Valg af revisor: Forslag:   
         Karin Gamskjær blev valgt 
          Marta Hansen genvalgt 
 
 
Indkomne forslag:    Sidste skydning på gl. 15 meter. 

Genoplivning af overnatningstræf 



  Grill arrangementer 
  Faldmål skal køres hjem til Mikael for renovering. 
   
 
Facebook  Forældreunderskrift til billeder påføres medlemskort. 
 
Kontingentopkrævning første gang til træning 8. april Mikael er ansvarlig. 
Mobilpay/Swipp Mikael undersøger mulighederne. 
 
 


