28.–29. september 2021
Faxe

Årsmøde referat
Velkomst, kaffe, skydning og indkvartering
I år var det Faxe Skytteforening der lagde hus til SIV Træf, hvor 22 deltagere havde
meldt deres ankomst.
Jes Larsen og hans kone Tine tog imod os med kaffe, nybagte boller, hjemmelavet
rullepølse m.m.
Efter kaffen skulle der skydes. Først klasseskydning med 10 skud på DGI 50 m skive og
derefter endnu 10 skud - 5 skud til trekant og 5 skud til skakskive til Snapseskydningen.
I løbet af eftermiddagen kunne man endvidere nyde en IPA øl med egen SIV etiket.
Med tak for hjælp til afviklingen af skydningen fik hjælperne René Kelberg og Benny
Christiansen overrakt hver en vingave.
Kl. 17.00 var der indkvartering på Danhostel Faxe, som kun ligger 1 km fra skydebanen.
De fleste valgte pga den korte afstand at gå tilbage til skydebanen, hvor der kl. 18.30
var festmiddag, som Tine havde kreeret som en lækker 3 retters menu UDEN grønt.
Efter festmiddagen blev den ordinære generalforsamling afholdt.

Ordinær generalforsamling - Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst, herunder runde fødselsdage blandt fremmødte medlemmer
Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Aflæggelse af beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent og beløbsgrænse for kassererens konto
jfr. § 7, stk. 1
Indkomne forslag, herunder optagelse af nye medlemmer
Valg (ulige år):
a)
bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Poul Erik Hansen
b)
bestyrelsessuppleant for 1 år:
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8.
9.

Vera Madsen
c)
revisor for 2 år:
Ingen på valg
d)
revisorsuppleant for 1 år:
Bent Johansen, Valby
Næste møde(r)
Eventuelt

Ad 1. Velkomst, herunder runde fødselsdage blandt fremmødte medlemmer
Hans Larsen bød velkommen til generalforsamlingen.
Og bad om et minuts stilhed til minde om K. O. Andersen, som var afgået ved døden.
Der var i år 3 fremmødte medlemmer som har haft rund fødselsdag siden sidste træf.
De fik hver overrakt en flaske vin:
 Vera Nørgaard Madsen 60 år den 28/9 2020.
 Per Schultz 75 år den 19/4 2021.
 Hardy Larsen 75 år den 3/8 2021.
Tillykke til jer alle 3.
Ad 2. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Bent Johansen KSF foreslået og valgt som dirigent. Bent erklærede forsamlingen lovlig
indvarslet og beslutningsdygtig. 22 stemmeberettigede var til stede.
Karen Lolle foreslået og valgt som referent.
Jes Larsen og Jakob Grønbæk foreslået og valgt som stemmetællere.
Ad 3. Aflæggelse af beretning
Hans Larsen fremlagde beretning om SIVs virke i 2020:
 Tak til Jes, der som nyvalgt medlem tilbød at afholde årsmødet 2021, og ligeledes til
hans kone Tine.
 Vi har fået lavet vores egen konto med cvr.nr. i Danske Bank.
 På mødet 2020 fik vi lavet vedtægt for SIV (se hjemmeside med et klik på "om os").
 Vi håber fortsat, der er tilfredshed med, at breve er blevet til mail, og at I flittigt
vil gå på SIV´s hjemmeside, og blive opdateret med et klik på "historie" og "billeder".
 Jeg/vi håber virkeligt, at SIV vil fortsætte ud i fremtiden, og være stedet, hvor vi
kan se frem til at mødes og udveksle oplevelser - erfaringer og minder fra gode
gamle dage.
 MEN kære venner, kredsen, hvor vi kan finde nye SIV medlemmer, er IKKE
voksende, så det er vigtigt at være opmærksom på nye medlemmer.
 Jeg kan desværre ikke byde velkommen til nye medlemmer, fordi jeg sidste år IKKE
modtog nogen skriftlig indstilling.
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 Vi har lavet et nyt digitalt fødselsdagskort, som er sendt til 4 medlemmer siden
mødet i 2020. - Modtager gerne mening til dette (har taget et eksemplar med).
 På vores sidste medlemsmøde i Kolding kunne vi for første gang uddele vores egen
"SIV medalje".
 Uden at komme ind på vores økonomi, kan jeg sige, at vi kan afholde dette træf som
tidligere år.
Når det er sagt, er vi nødt til at sige, at der måske er et "men", som vi kan behandle
under pkt. kontingent.
Det var ordene i denne omgang.
Beretning enstemmigt godkendt.
Ad 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Poul Erik Hansen fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik de enkelte punkter.
Specielt "manglede" det årlige tilskud på kr. 8.000,00 fra Dansk Skytte Union. Det har
vi modtaget i en lang årrække. Men i 2020 udeblev det uden nogen information til os.
Den modtagne forklaring er vi ikke helt enig i, og mener, at der foreligger nogle
misforståelser. Vi er i dialog med kontoret og unionsformand John Hansen, og håber på
et afklarende møde med unionsstyrelsen.
Uden tilskud fra Dansk Skytte Union bliver vi nødt til at ændre på vores økonomi.
Sidste års træf kostede kr. 22.636,05 med 23 deltagere.
Årets regnskabet viste et underskud på kr. 10.107,60.
Mogens Nielsen havde nogle spørgsmål til regnskabets opstilling, som han ikke var
tilfreds med.
Poul Erik Hansen oplyste, at regnskabet føres i et program, som er kodet i Access af
regnskabskyndige folk.
Jes Larsen og Bent Johansen oplyste, at programmet anvender korrekt opstilling.
Regnskab enstemmigt godkendt.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent og beløbsgrænse for kassererens konto
jfr. § 7, tk. 1
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 300.
Jes Larsen og Jakob Grønbæk foreslog kr. 500. Dels fordi det har været uændret i en
del år, og dels pga den lidt usikre økonomiske situation.
Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget.
Bestyrelsen foreslog uændret beløbsgrænse for kassererens konto på kr. 100.000,00.
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Forslaget blev vedtaget.
Ad 6. Indkomne forslag, herunder optagelse af nye medlemmer
Der var ingen indkomne forslag.
Der blev foreslået 5 nye medlemmer:
 Finn Danielsen
(Jens Peter Jensen).
 Hasse Greis Persson
(Bent NC Johansen, Bent Johansen, Hans Larsen).
 Kenneth Seeger Wadt (Ole H. Madsen, Stig Bjerregaard).
 Tommy Sørensen
(Bent Johansen, Egon Christensen, Hans Erik Feldtfos).
 Willy Hermansen
(Jakob Grønbæk).
Alle 5 blev optaget, og har taget imod optagelsen.
Ad 7. Valg (ulige år):
a)
bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Poul Erik Hansen foreslået og genvalgt.
b)
bestyrelsessuppleant for 1 år:
Vera Madsen foreslået og genvalgt.
c)
revisor for 2 år:
Ingen på valg
d)
revisorsuppleant for 1 år:
Bent Johansen, Valby foreslået og genvalgt.
Ad 8. Næste møde(r)
Jakob Grønbæk tilbød i samarbejde med Knud Erik Holm at arrangere SIV i Viborg i
2022.
Bestyrelsen tager stilling til:
 Flugtskydning på Fyn ved Poul Erik Nielsen.
 Lauritz Andersen og Hardy Larsen finder på noget sammen.
Ad 9. Eventuelt
Hans Larsen havde modtaget hilsen fra Bendt Rasmussen og Herman Larsen med ønsket
om et godt årsmøde.
Vi har med beklagelse modtaget udmeldelse fra Bo Scheibye.
Per Schultz havde hilsen med fra Jørgen Pedersen.
Egon Christensen snakkede om at der måske skulle opstilles nye kriterier for optagelse
af medlemmer.
Med tak for hjælpen til festmiddagen fik Karen Anthonsen overrakt en vingave.
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Det var blevet tid til uddeling af medaljer til vinderne af skydekonkurrencen:
Klasse 1 (u/ 73 år) - 8 deltagere
Johnny Johansson
96 / 4
guld
Jes Larsen
96 / 2
sølv
Lauritz Andersen
95 / 4
bronze
Klasse 2 (73 - 76 år) - 7 deltagere
Stig Bjerregaard
99 / 2
guld
Hans Larsen
98 /4
sølv
Ole H. Madsen
97 / 5
bronze
Klasse 3 (o/ 76 år) - 7 deltagere
Mogens Nielsen
95 / 0
guld
Arne Leth
90 / 2
sølv
Bent NC Johansen
90 / 0
bronze
Snapsepokalen (ret til at medbringe snaps til næste træf)
Stig Bjerregaard
105
35
140

Besøg på Geomuseum Faxe
Efter morgenmaden gik vi de 200 m hen til Geomuseum Faxe, hvor geolog Vagn Aage
Andersen tog imod os.
Vagn Åge Andersen, som måske var dagens alderspræsident stammer fra Faxe og har
siden han var 4 år interesseret sig for kalkbruddet. Med sin store viden om Faxe
Kaldbrud op gennem tiderne og om geologi i ind- og udland i øvrigt, underholdt han os i
halvanden time. Og han svarede beredvilligt på alle vores spørgsmål.
Vi endte med at gå ud til en udsigts platform for at nyde den flotte udsigt ud over
kalkbruddet.

Frokost og afrejse
Frokosten blev indtaget på skydebanen, hvor Tine igen havde været i aktion.
Som afslutning takkede Hans Larsen for et fint afviklet træf, og overrakte vingaver til
arrangørerne Jes og Tina.
Faxe Skytteforening v/Jes fik overrakt Træf-pokalen til opbevaring indtil næste træf
som tak for husly for årets træf og skydning.
Derefter kørte vi hver til sit. Vi ses i Viborg i 2022.
Karen Lolle
Referent
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