
                                                                                         
 

Reballe D. 05-09-2020 

HORSENS FLUGTSKYTTE KLUB 

Referat 

Referat af  HFK Generalforsamling mandag den 24. august i Aaes forsamlingshus 

Engmarksvej 2 8700 Horsens 

Dagsorden 

1.  Valg af Dirigent. Jens Kragh blev valgt.  

2.  Valg af Referent. Marianne Fomsgaard blev valgt. 

3.  Formandens beretning for 2019. 

Formand Rene Fomsgaard takkede for det store fremmøde. Dejligt at så mange var 

mødt frem trods Corona situationen.  

I 2019 har der været afholdt 1 nordisk stævne 2 Ol-Trap og et skeet stævne. Der er 

set en stigning i deltagere.  

I forhold til OL deltagere er det lidt nedadgående.  

Der er i HFK 78 medlemmer og ud af disse er der 32 stk. SKV´er.  

Det er blevet lettere at håndtere SKV´er, idet det nu er digitalt. Senere på året vil 

man også kunne registrere sig digitalt.  

Klubaftenerne i 2019 er ikke gået så godt som i 2018. Formanden kan beklage, at der 

en gang er sendt tilmelding ud for tæt på et af klubmøderne.  

Indkaldelsen til generalforsamlingen er som besluttet, sendt ud på mail til 

medlemmerne, som selv har eget ansvar for, at melde ind ved ny mail adresse.  

Ove havde en kommentar til formandens kommentar til, at klubaftenerne ikke er 

gået så godt.  Han mener, at den manglende tilslutning kan hænge sammen med, at 

der først blev meldt noget ud onsdag inden afholdelse af klubmødet om mandagen. 

Formanden kunne tilslutte sig, at det er for sent, at melde ud onsdag inden 

afholdelse mandag.  

4.  Fremlæggelse af HFK. Regnskab 2019 v/ Susan Nielsen. Susan fremlagde periodens 

regnskab. Der har bla. været sponsorudgift til ØFC på 20.000 kr. og nyanskaffelser af 

geværer og tilbehør. Regnskabet blev efter lidt drøftelse godkendt af forsamlingen.  

4½.  Preben orienterede om, at der jf. § 7, kan dispenseres for at 1 bestyrelsesmedlem 

ikke opfylder betingelserne som bestyrelsesmedlem.  

Der blev ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19/12-2019 besluttet, at Rene 

Fomsgaard kunne godkendes på dispensation til at sidde i bestyrelsen.  

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg var følgende: 

Rene Fomsgaard 

Kjeld Pedersen 
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Jann Møldrup og alle tre blev genvalgt.  

 

6.  Valg af Suppleanter og der blev 

1. Torben Kern genvalgt 

2. Suppleant har tidligere manglet, og her blev Kim Therkelsen valgt.  

7.  Valg af HFK Revisor, vælges blandt HFK medlemmer uden for bestyrelsen 

Revisor blev Rene Olsen 

Revisor suppleant blev Lizza Rasmussen 

8.  Fremlæggelse af ØFC Regnskab v. Susan Nielsen (Regnskabs opstiller ØFC) 

9. Indkommende forslag til H.F.K . Der var ingen indkomne forslag. 

10.  Evt. 

Jan Fomsgaard oplyste, at Sporting nu er med på OL listen, dvs. at det er en OL 

disciplin. Aftalt at Rene undersøger om den er blevet en OL disciplin. Der var i 

forsamlingen nogle som gav udtryk for, at det er den ikke.  

Der har på tidligere generalforsamlinger været drøftet hvorvidt der kan laves en 

ændring af Forenings vedtægter. Fra forsamlingen er der et forslag om, at man skal 

kontakte en advokat med Foreningsret. Formanden har tidligere anmodet 

medlemmerne om at fremskaffe et referat fra den gang hvor der blev lavet 

vedtægtsændringer. Formanden har dem ikke. Foreningen er kun er forpligtet at 

gemme referat i 5 år, og der er heller ikke nogen i forsamlingen som har dem. 

Formanden har tidligere vendt problematikken med DFF og DskYu  

ØFC skal spørges til om Bane 3 kan anvendes til skeet i almindelig skydetid.  

Toiletvogn ved stævner blev drøftet. Jan Møldrup oplyste, at der er for få deltagere. 

Der blev spurgt ind til hvem der har ansvaret for gevær. Der blev oplyst, at den 

enkelte skytte selv har ansvaret for eget gevær. Det skal være under opsyn. 

 

Formanden takkede for forsamlingens deltagelse.  

Generalforsamlingen blev pga. sikkerhedsregler i hen hold til Covid-19 afholdt i forsamlingshuset, 

hvor der var taget hensyn til de afstandsmæssige forhold.  HFK var vært med øl og vand. 

Deltagere 19 stk..  

 

 

 

 


