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HORSENS FLUGTSKYTTE KLUB 

Referat GENERALFORSAMLING 2019 

Referat af HFK Generalforsamling Mandag den 11. marts 2019  

Der var mødt 25 medlemmer frem til Generalforsamlingen i Klubhuset i ØFC. 

Jens Kragh blev valgt til Dirigent og Marianne Fomsgaard blev valgt til referent.  

Jens Kragh gjorde opmærksom på at dagsordenen er ændret, idet, at det er Susan Nielsen som 

fremlægger ØFC regnskabet, frem for Formanden.  

Formanden Rene Fomsgaard bød i sin beretning for 2018 velkommen og takkede for det store 

fremmøde. Han gav udtryk for, at det er dejligt, at der er så mange, der interesser sig for klubben.  

Han oplyste, at der i det forgangne skyde-år, er afholdt 2 Nordisk Trap Stævner, 1 Skeet samt 2 OL 

Stævner. Det har været fornuftigt med deltagere til disse, formanden gav udtryk for, at det er 

ønskværdigt, at stævnerne, er fuldt besatte, da arbejdet er det samme.  

Skydeudvalg og andre hjælpere fik tak for hjælpen ved afholdelse af stævnerne. Formanden 

oplyste, at der har været en lille tilbagegang i HFK medlemmer.  

Jf. SKV´er er der kommet en ny forretningsgang, hvilket på sigt, skal få nye ansøgninger hurtigere 

igennem ved Skytte Unionen. Pt. arbejdes der på en nem ide løsning, det vides ikke hvornår den 

træder i kraft. Våbenpåtegningen er steget 100 kr. pr. fornyelse. Da beløbet skal betales før 

sagsbehandlingen, har bestyrelsen besluttet, at bidraget bygges ind i HFK kontingentet, så det 

fremover lyder på 500 kr. pr. år.  

HFK har i 2018 afholdt 3 klubaftener og en julefrokost. Det er bestyrelsens indtryk, at det var en 

succes, hvorfor det fastholdes i 2019, med håb om, at flere vil benytte sig af tilbuddet.  

Formanden oplyste, at han pga. af en fejl 40 (ham selv) er kommet til at slette medlemssiden. 

Hjemmesideadministratoren arbejder på, at få den gendannet.  

Derfor er referatet fra sidste års generalforsamling ikke lagt på hjemmesiden, dette beklages. 

Referatet fra sidste år udsendes sammen med det nye referat, på mail til medlemmerne. Det 

bliver desuden lagt ud på hjemmesiden. Der er kontakt med en ny der vil kunne passe 

hjemmesiden.  

Formanden oplyste endvidere, at HFK ikke ejer baneanlægget. Så mulighed for at afholder stævner 

og andre tiltag med tilskud skal ydes af HFK. 

Muligheden for udlevering af nøgler til HFK medlemmer, så centeret kan benyttes i uofficiel 

åbningstid. Vil blive kraftigt strammet op da en del HFK udleveret nøgler er bortkommet. 

Nøglesystemet er en forholdsvis stor udgift for ØFC hvis dette skal udskiftes. Der er indskrevet i 

HFK vedtægter, at foreningen skal arbejde for at medlemmerne skal kunne træne i uofficiel 

åbningstid, dette er ikke et krav som ØFC skal overholde, da det ikke fremgår af ØFC vedtægter. 

Mulighed for udlevering af nøgle skal behandles i HFK Bestyrelsen, som derefter retter 

henvendelse til ØFC bestyrelsen 
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Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsen bedt om, at undersøge muligheden for ændring af 

vedtægterne. Da man ikke har, kunne finde et referat fra det tidspunkt, hvor vedtægterne blev 

vedtaget, kan bestyrelsen ikke se, hvordan de kan ændre det.  

Tilskud til HFK medlemmer behandles fra gang til gang. 

 

Efter Formandens beretning blev der i forsamlingen drøftet vedtægtsændringer. Flemming vil se 

om han har det gamle referat. Med de gældende vedtægter skal 90 % af medlemmerne fremmøde 

til en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling og 90 % skal stemme positivt for en 

ændring.  

Regnskabet blev fremlagt v/ Susan Nielsen og det blev godkendt af forsamlingen. Der var ingen 

spg. til regnskabet.  

Herefter var der valg til forskellige poster.  

Preben og Mikkel begge Bestyrelsesmedlemmer var på valg og ønskede genvalg. De blev 

enstemmigt valgt.  

Ved valg af Suppleanter til bestyrelsen, da ønskede Torben Kern Valg. Han og Marianne Fomsgaard 

blev valgt.  

Valget af HFK Revisor (valgt blandt HFK medlemmer udenfor bestyrelsen), da blev Rene Olsen valgt 

samt Gunni Rasmussen til Revisor suppleant. 

Efter valget af føromtalte poster fremlagde Susan Nielsen ØFC Regnskabet. Hun gav udtryk for at 

forskellen i regnskabet fra det forgangne år og regnskabet for 2018 er, at der i 2017 var store 

nyanskaffelser.   

Herefter var der en drøftelse af fremtidig indkaldelse til Generalforsamlingen. Formanden oplyste 

at det kniber med at få de nye oplysninger på medlemmer, hvis de skifter kontaktoplysninger. 

Mange sender ikke opdateringer. Formanden bruger megen tid på selv at opdatere det. I 

forbindelse med indkaldelse til denne generalforsamling er der 17 e-mailadresser, som ikke har 

været korrekte, og som er sendt retur. Formanden spurgte ind til om, det ville være ok, at lægge 

indkaldelsen ud på hjemmesiden. Ove spurgte ind til hvad vedtægterne siger i forhold til dette 

spg.. Vedtægterne blev undersøgt og deraf fremgår det, at det er muligt at lægge det op på 

hjemmesiden. Det blev besluttet, at fremover, så lægges Indkaldelse til Generalforsamling ud på 

hjemmesiden, samt der sendes mail ud til de oplyste e-mailadresser, og der hænges et opslag op i 

Klubhuset. Der foretages ikke yderligt, i forhold til de mails der kommer retur pga. manglende 

modtager.  

Formanden oplyste, at der bliver sendt en SKV 5 afsted til Skytteunionen, når der ikke bliver 

reageret fra SKV medlemmet, dvs. når kontingent ikke bliver indbetalt rettidigt. 

Formanden oplyste, at HFK har fået en e-boks. Kontingentet til SKV´er bliver sendt ud fra E-

conomi. 

Der var ingen indkomne forslag til H.F.K  
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Under Evt. var der flere drøftelser herunder i forhold til ØFC, hvor Formanden Jan Møldrup blev 

spurgt ind til, hvor de nye bænke skal stå, der er modtaget penge fra Hede Nielsens Fond. 

Ydermere har Jens Carstensen sponsoreret overdækken til klubhuset. Endvidere er der modtaget 

penge fra Velux fonden til aktive pensionister.  

Rene Olsen har foreslået, at der lejes en toiletvogn til stævner. 1 toilet i huset er for lidt. Forslaget 

bæres op til ØFC, og Jan Møldrup undersøger ved kommunen, om der kan lånes en der.  

Endvidere var der en drøftelse af, hvad der ligger i ordet, at våbenet skal være under opsyn. Nogle 

foreslog en lås til hver enkelt, når våbenet står i våbenstativerne. Gunni foreslog at hver enkelt 

skytte selv skulle have en Wire hængelås.  Det blev også drøftet, det at have våben med ind i 

klubhuset. Hvilket dog ikke bliver aktuelt (våben i klubhus), det har været afprøvet. Aftalt at Jan 

Møldrup som Formand for ØFC undersøger, hvad der ligger i at våbenet skal være under opsyn. 

Mikkel forslog, at der skulle bringes kameraovervågning op til ØFC. Jan Møldrup vil undersøge 

lovgivningen i forhold til kameraovervågning.  

Kim spurgte ind til om der er en skydeleder til hver bane. HFK Formanden svarede, at han har 

været i dialog med Dansk Skytte union, og bedt dem om, at komme med et svar inden den 1 juni 

2019.  

Generalforsamling blev afsluttet med tak for god ro og orden. HFK var derefter vært med kaffe, 

Brød mm. 

 

Referat Udfærdiget af Marianne Fomsgaard. Mandag d. 18. marts 2019 

 


