9.–10. september 2020
Kolding

Årsmøde referat
Hans Larsen bød velkommen til de 23 deltagere, der var mødt op i Kolding for at deltage
i det årlige træf i SIV i Kolding-Bramdrup Skytteforenings dejlige lokaler.
Velkommen og tak til arrangøren Stig Bjerregaard og hans hjælpere.
Velkommen i vores lille forsamling i SIV til de nye medlemmer Carsten Klich - Jes Larsen
– Hans Erik Feldtfos og Per Jørgensen.
Som det er sagt tidligere år, ser vi frem til et par gode og hyggelige dage.
Vi kan heller ikke i år slå rekord deltagelsen med 30 medlemmer, men er glad for at der
trofast mødes op om årsmødet, hvor snakken går lystigt om mangt og meget –
selvfølgelig meget om gamle dage, som altid bringer gode minder frem, ikke kun fra
tidligere SIV møder, men fra vores aktive år som ledere og engagement inden for
skydesporten.
Giver ordet til arrangøren Stig Bjerregaard, som orienterer om eftermiddagens forløb
frem til generalforsamlingen i aften, med skydninger og oplysninger om indkvartering.
Under kaffen med dejlige pålægsboller gav Stig Bjerregaard et par praktiske
informationer samt instruktioner omkring den efterfølgende skydning.
Efter kaffen blev der skudt 10 skud til DSUs 50m skive til konkurrencen om bedste
skytte i aldersklasserne og 10 skud til en trekantskive til snapseskydningen.
Herefter afgang til det smukt beliggende vandrehjem i Kolding, hvor vi blev
indkvarteret, fik redt senge og andet praktisk.
Kl. 18:30 var der sat mødetid til festmiddagen i Kolding-Bramdrup Skytteforening, hvor
Stig Bjerregaards frue og familie havde dækket et smukt middagsbord. Alle nød den
gode betjening med dejlig mad og tilhørende god rødvin.
Efter desserten kom kaffen på bordet, og vi kunne påbegynde den årlige
generalforsamling med følgende dagsorden:
Dagsorden
1. Velkomst, herunder runde fødselsdage blandt fremmødte medlemmer
2. Valg af dirigent
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3. Aflæggelse af beretning
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Optagelse af nye medlemmer
7. Forslag til vedtægter
8. Valg:
a) bestyrelsesmedlem for 2 år (lige år)
b) bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år)
c) bestyrelsesmedlem for 1 år (lige år)
d) bestyrelsessuppleant for 1 år
e) revisor for 2 år (lige år)
f) revisorsuppleant for 1 år
9. Vedtagelse af beløbsgrænse for kasserer
10. Næste træf
11. Eventuelt
Ad 1. Velkomst, herunder runde fødselsdage blandt fremmødte medlemmer
Formand Hans Larsen bød velkommen til årsmøde nr. 45 i SIV.
Velkommen til Kolding og det 45` årsmøde i SIV:
Runde fødselsdage: der er i år 5 fremmødte medlemmer som har haft rund fødselsdag
siden sidste generalforsamling, som vi vil betænke med en flaske rødvin og det er:
 Egon Stephansen 85 år den 22/10.
 Arne Leth 80 år den 6/11.
 Bent Johansen 80 år den 5/2.
 Jakob Grønbæk 65 år den 4/10.
 Bent NC. Johansen 80 år den 30/8.
Tillykke til jer alle 5.
Velkommen til STIFTENDE generalforsamling.
Ad 2. Valg af dirigent
Bent Johansen KSF foreslået og valgt som dirigent. Bent erklærede forsamlingen lovlig
indvarslet og beslutningsdygtig. 23 stemmeberettigede til stede.
Jens Peter Jensen foreslået og valgt som referent.
Ad 3. Aflæggelse af beretning
Formand Hans Larsen fremlagde beretning om SIVs virke i 2019:
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 Tak til Stig for at ville afholde årsmødet 2020 og ligeledes til dine hjælpere.
 Danske Bank har meddelt at vores konto vil blive spærret pr. d. 8 september 2020,
da klubber / foreninger ikke kan gøre brug af en privat konto, som betyder at vi skal
oprettes som forening med CVR nr. Det vender vi tilbage til.
 Vi håber at i alle er tilfredse med at breve er blevet til mail, det gør det virkelig en
del nemmere.
 Jeg /vi håber virkelig at SIV vil fortsætte ud i fremtiden og være stedet hvor vi kan
se frem til at mødes og udveksle oplevelser – erfaringer og minder.
 MEN kære venner, vi hører alle sammen til dem der har været ”Tordenskjolds
soldater” og der bliver færre af vores slags og dermed en mindre kreds at finde SIV
medlemmer fra, så det er vigtigt at være opmærksom på nye medlemmer. (optagelses
kreterier !!!!).
 Velkommen til vores 4 nye medlemmer, hvoraf 2 er med i år, det er Jes Larsen og
Hans Erik Feldtfos.
 Eftermiddagen . . . kaffe.
 Indkaldelse til årsmøde pr. mail, samt nogle få som breve er gået fint, vi betragter
det som godt modtaget.
 Vi har lavet et nyt digitalt fødselsdagskort, som kun 4 medlemmer har haft mulighed
for at se; hvad er plus og minus ved den løsning?
 Hjemmesiden fortjener virkelig besøg, stor ROS til Poul Erik for et stort arbejde
for det har det været.
 Vi har fået lavet vores egen ”SIV medalje”, som vi håber falder i de flestes smag.
 Skydningen (vil vi komme tilbage til senere).
 Indkvarteringen (med praktiske bemærkninger).
 Uden at komme ind på vores økonomi kan jeg sige at den er sund og at vi kan afholde
dette træf på det vanlige grundlag.
 Jeg har med beklagelse modtaget udmeldelse af 2 af vores medlemmer det er Ulf
Scheibye og for kort tid siden også fra Ove Pedersen.
 Der er plads til nye medlemmer, som har haft en ledende rolle / lagt et stort og
betydningsfuldt arbejde i DSU regi.
Ole Madsen roste hjemmesiden.
Kaj Vangsgaard forespurgte m.h.t. til fremsendelse af meddelelser til medlemmer, som
ikke har mail.
Fremsendelse vil ske pr. post til dem uden e-mail.
Beretning enstemmigt godkendt.
Ad 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Poul Erik Hansen fremlagde regnskabet og gennemgik de enkelte punkter.
Regnskabet udviste et underskud på kr. 1.270,01.
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Kurt Christensen og Vera Madsen havde spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret af
Poul Erik.
Regnskab enstemmigt godkendt.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent
Årligt kontingent er kr. 300. Uændret kontingentsats foreslået og vedtaget.
Ad 6. Optagelse af nye medlemmer
Ingen nye forslag modtaget om optagelse af nye medlemmer.
Ad 7. Forslag til vedtægter
Dirigenten redegjorde for forslag og begrundelse for dannelse af en selvstændig
forening med egen vedtægt og gennemgik de enkelte §§ til vedtægtsforslag.
Gennemgangen gav anledning til mindre tilføjelser og ændringer.
Vedtægt sat til afstemning – enstemmigt vedtaget som gældende vedtægt for SIV.
Ad 8. Valg:
a) Hans Larsen foreslået og valgt for 2 år.
a) Jens Peter Jensen foreslået og valgt for 2 år.
c) Poul Erik Hansen foreslået og valgt for 1 år
d) Vera Madsen foreslået og valgt for 1 år
e) Jes Larsen foreslået og valgt for 2 år
f) Bent Johansen foreslået og valgt for 1 år
Ad 9. Vedtagelse af beløbsgrænse for kasserer
Dirigenten foreslog beløbsgrænsen for kassereren til kr. 100.000,-, hvilket forsamlingen
godkendte.
Ad 10. Næste træf
Dirigenten efterlyste arrangører af næste træf i SIV i september 2021.
Jes Larsen, medlem af Fakse Skytteforening tilbød sig som arrangør af SIV træf i
2021.
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Jakob Grønbæk tilbød i samarbejde med Knud Erik Holm at arrangere SIV træf i 2022 i
Viborg.
Ad 11. Eventuelt
Hans Larsen bad om ordet og bragte hilsner fra medlemmerne Bendt Rasmussen Herman Larsen – Mogens Nielsen og Børge Christensen som ønsker os et godt årsmøde,
da de desværre ikke kunne være tilstede i år.
Hans Larsen berettede om resultaterne fra dagens skydninger og overrakte medaljer til
følgende:
Klasse 1 (u/ 72 år)
Jakob Grønbæk
97
guld
Jes Larsen
95
sølv
Johnny Johansson
94
bronze
Klasse 2 (72 - 75 år)
Kurt Christensen
95
guld
Stig Bjerregaard
93
sølv
Hardy Larsen
91
bronze
Klasse 3 (o/ 75 år)
Egon Kristensen
90
guld
Egon Stephansen
88
sølv
K.O. Andersen
88
bronze
Snapseskydning:
Jes Larsen
Poul Erik Hansen

48
48

49
49

97
97

snaps
enkelt

Flere af de ”gamle drenge” måtte ud i omskydning grundet pointlighed.

Dirigenter takkede for god ro og orden og afsluttede sin dirigentrolle og gav ordet til
formand Hans Larsen.
Formand Hans Larsen takkede alle for positiv deltagelse ved stiftelse af foreningen
Skydeidrættens venner og afsluttede den stiftende generalforsamling.
Efter den stiftende generalforsamling mødtes den nyvalgte bestyrelse og konstituerede
sig således:
Hans Larsen, formand
Poul Erik Hansen, Kasserer
Jens Peter Jensen, sekretær
Efter en begivenhedsrig dag afgang til de ventende senge på vandrehjemmet, hvor vi
igen mødtes til et godt morgenmåltid med besked om igen at mødes på Kolding-Bramdrup
Skydebane kl. 0930 for at køre i samlet flok til Koldinghus, hvor der ventede nogle
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spændende timer, og hvor vi blev opdateret på den danske kongerække, ligesom det var
en fornøjelse at gå rundt i det smukt restaurerede slot, og besigtige de smukke
udstillinger.
Dette kan bedst beskrives ved at se på alle de smukke fotos, som er lagt op på vores
hjemmeside siv-venner.dk, hvor ”hjemmesidebestyrer” Poul Erik gør et rigtigt flot job.
Herefter gik turen retur til Kolding-Bramdrup Skytteforening, hvor Stig og hans
medhjælpere havde kreeret en dejlig frokost.
Hans Larsen overrakte Stig og frue hver et par forhåbentligt gode flasker vin, og vi
sagde alle tak til værten/værterne for et par dejlige dage sammen med stor
gæstfrihed, og et ønske om igen at ses i 2021 i Fakse.
Jens Peter Jensen
referent
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