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Væggerløse

Årsmøde referat
Hans Larsen bød velkommen til de 20 deltagere, der var kørt helt til Sydfalster for at
være med til det årlige træf i SIV.
Under kaffen reklamerede Poul Erik for SIV’s nye hjemmeside som er: siv-venner.dk
hvor indbydelser, deltagerlister, referater, resultatlister og billeder fra træf er blevet lagt
ind.
Efter kaffen blev der skudt. 10 skud til DSUs 50m skive til konkurrencen og 10 skud til
en trekantskive til snapseskydningen.
Så var det tid til indkvartering på Nykøbing F vandrerhjem, hvor også middagen blev
indtaget.
Efter middagen fortrak vi til mødelokalet, hvor generalforsamlingen blev afholdt:
Vi mindedes Lissie, med 1 minuts stilhed
Uddeling af vin til fødselarer.
Dirigent: K.O. Andersen
Formandens beretning:
Tak til Karen Lolle og Poul Erik for et godt og vel tilrettelagt program for SIV 2019.
Jeg håber at SIV vil fortsætte ud i fremtiden og være stedet hvor vi kan se frem til at
mødes og udveksle oplevelser – erfaringer og minder.
Velkommen til 3 nye medlemmer hvoraf Bent NC er med for første gang. Et dejligt
gensyn med Bent Johansen (KSF).
Vi har i år lavet indbydelser digitalt, som er blevet positivt modtaget, dog ikke
anderledes end de få, der ønsker at modtage info pr. brev, selvfølgelig får det.
Formanden opfordrer til at besøge hjemmesiden, hvor billeder og referater fra tidligere
år ligger og venter på SIV`s medlemmer.
I forbindelse med snakken om donationer sidste år, som Hans og Poul Erik ikke mente
var en SIV opgave, kunne flere fortælle om SIVs opstart.
Der blev det årlige træf afholdt sammen med et stævne, f.eks. DM og så overrakte Poul
Glesner en gave til en ung og lovende skytte. Men da Poul Glesner oplevede at måtte
eftersende gaverne fordi skytterne var kørt hjem sluttede denne gaveuddeling.

Beretningen godkendt.
Regnskab:
Mogens spurgte om der var forslag til forhøjelse af kontingent.
Hardy følte at formuleringen vedr. frivillig indbetaling ud over kontingentet hentydede
til skrantende økonomi i foreningen, og det var jo ikke tilfældet.
Mogens ville gerne betale ekstra for at bo på enkeltværelse, og det kunne jo gøres ved at
indbetale ekstrakontingent.
Men det er ikke påkrævet at man gør det.
Poul Erik forklarede om den nye konto i Danske Bank og fortalte om dokument ang.
samme i tilfælde af dødsfald.
Mogens var glad for, at der var to det havde adgang til kontoen.
Kai Vangsgaard spurgte om der var skatteproblemer i forhold til at kontoen stod i Poul
Eriks navn.
Det er ikke tilfældet, idet der kun er renterne der er skattepligtige.
Regnskab - godkendt.
Valg:
Genvalg af
Hans Aksglæde Larsen
Poul Erik Hansen
Jens Peter Jensen.

Næste års møder:
2020 Kolding - Stig Bjerregaard
2021 København - Bent Johansen (Skive - Hardy Larsen, hvis København glipper)
2022 Viborg - Jacob Grønbæk
Medlemsoptagelse:
Bent Johansen foreslog Hans Erik Feldtfos København Pistol
Hans Aksglæde Larsen foreslog Jess Larsen Paarup Skytteforening / FSF
Egon Christensen, Karen Lolle og Poul Erik Hansen foreslog Carsten Klich Maribo
Skytteforening / LFSF.
Karen Lolle og Poul Erik Hansen foreslog Per Jørgensen Sakskøbing Skytteforening.
Der var en snak om hvor aktiv man stadig måtte være ved optagelsen og om man skal
være over 60 år. Men enden blev, at alle fire får et brev fra Hans om de er interesseret i
at være med i SIV.
Eventuelt:
Kurt: Kan vi få problemer med værelser, hvis alle kommer med - det tager vi til den tid.
Afslutning:
Tak for god ro og orden
Hilsner fra medlemmer der ikke var tilstede.
Efterlysning af billeder fra før 2010 til hjemmesiden

Tak til dirigenten.
Der sluttedes af med et leve for Skyttesagen og SIV.
Efter morgenmaden, kørte vi alle til Thorsvang Samlermuseum ved Stege på Møn.
Inden vi gik ind skålede vi i den snaps, Jacob Grønbæk havde medbragt, da han vandt
snapseskydningen i 2018.
Vi startede med at gå ned i en bunker, hvor en af de 80 frivillige på museet fortalte om
museets opstart i 2013. og hvor der var et lyd og lysshow fra krigens tid. Derefter kunne
man selv gå rundt og se resten af museet.
I museet kan man opleve verden af i går, gå en tur gennem gamle butikker og
værksteder, der bugner af alverdens ting fra de skønne dage, hvor farfar var ung. 90% af
effekterne var samlet af én mand - Henrik Hjortkær - fra han var 8 år til i dag hvor han
er 59 år.
Vi sluttede af med en lækker frokostbuffet i museets nye sal, inden alle kørte hver til sit.
Vi ses i Kolding i 2020.
Karen Lolle

