
Ø-udvalget for skydning     Ø-Udvalget for skydning 

Frank Larsen 

Klintevej 217 

4780 Stege 
 

Mobilnr.:  51 27  32 34 
 
e-mail: fhhl20@mail.tele.dk 

 
Dauglykke, den 25. november 2017 

 

Referat af Årsmøde 2017 
 

Deltagere: Frank Larsen – Formand – DGI Storstrømmen 

 Erik Benée Petersen – Kasserer – DGI Midt- og Vestsjælland 

 Bent Kruse – Næstformand - DGI Midt- og Vestsjælland 

 Kirsten Petersen – Sekretær og DGI Nordsjælland 

 Bjørn Christensen – Udvalgsmedlem og DGI Storkøbenhavn 

 Hans-Henrik Ellekjær – DGI Nordsjælland 

 Jens Andersen - Revisor - DGI Storstrømmen 
 

  

Dagsorden efter vedtægterne: 
1. Valg af dirigent – Frank Larsen – Er lovligt indvarslet 

2. Godkendelse af repræsentanter 

3. Formandens beretning 

4. Forelæggelse af regnskab 

5. Fastsættelse af kontingent fra landsdelsforeningerne 

6. Debatemne om vedtægtsændring 

7. Indkomne forslag 

8. Valg 
 Formand Frank Larsen – modtager genvalg 
 2 udvalgsmedlemmer 

Bent Kruse – modtager genvalg 

Bjørn Christensen – modtager genvalg 
 1 suppleant 

Aksel Hemmingsen – modtager genvalg 

Valg af revisor 
 Jens Andersen 

9. Eventuelt   

mailto:fhhl20@mail.tele.dk


Punkt 1: Valg af dirigent – Frank Larsen 

Punkt 2: Godkendelse af repræsentanter. 

Antal stemmeberettigede er taget fra DGI Skydnings formandsmøde den 28. oktober 

2017 

 

Landsdelsnr. Navn Antal 

stemmeberettigede 

17. DGI Midt- og Vestsjælland 2 (7) 

18. DGI Nordsjælland 2 (7) 

21. DGI Storkøbenhavn 1 (7) 

23. DGI Storstrømmen 2 (5) 

25. DGI Bornholm 0 (2) 

  7 (28) 
 
I ( ) står der hvor mange stemmeberettigede der findes i 
hver landsdel. Det næste tal er de fremmødte fra hver 
landsdel.  
Antal stemmeberettigede er taget fra DGI Skydnings formandsmøde den 28. oktober 

2017 
 
 
 
Punkt 3 Formandens beretning – Beretningen blev godkendt. 

 

Ø-Udvalgets Beretning 25/11/2017 
 

Frank aflagde formandens beretning.  

Ø-Udvalgs beretning 25/11-2017. 
 
Jeg vil takke de foreninger som har afholdt vores stævne uden deres hjælp kunne vi 

ikke afvikle af vikle det. 

Deltager på de forskellige discipliner, var på cal 22 338 i 16 og 301 i 17 på luft GV var 

der 207 i 16 og 226 i 17 det er noget jeg glæder mig over at luft skydningen er i 

fremgang. På standart pistol var der 136 i 16 og 143 i 17 og på luft pistol var der 67 i 

16 og 77 i 17. 

Der er nogen der siger at det er for lang periode vi afholder Ø-stævnet jeg synes at 

de er fordelt så dem der vil skyde Ø-stævnet kan komme til et stævne, vi skal gøre 



opmærksom på at ung klasse på luft GV giver adgang til Præmie våben finalen på 15m 

luft. 

Der er nogen der spørge hvorfor vi ikke afholder et sommer stævne for mange år 

siden måtte vi aflyse stævner for de der ikke tilmeldinger nok, vi har studeret 

stævnerne i de forskellig landsdele og der var næsten stævner hver weekend som vi 

skulle konkurrere med, men er der en landsdel som melder ind på at afholde et 

sommer stævne, kan vi snakke om hvordan det kan engageres. 

Der er kommet nye discipliner på programmet er det noget som vi skal afholde noget 

for også det er bueskydning, Airsoft og e-sport.   

Vi har drøftet om vi skal lave vedtægterne om så det er landsdelene der ud peger 

medlemmerne i bestyrelsen i Ø-Udvalget og bestyrelsen vælger selv deres formand.  

På den måder regner vi med at landsdelene får mere ejer skab af Ø-Udvalget, 

debatten kan vi tage under punkt 6. 

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for sammenarbejdet i åres løb. 

Der kommer et nyt stævneprogram hvor man kan indberette fra flere stævner. 

 

Bent siger han ikke mener at det er godt stævnet ligger over så lang tid. 

Frank Larsen.   Formand Frank Larsen - beretningen er godkendt. 
 

  



Punkt 4: Regnskabet blev udleveret i papirform. 

Bilagene sammenholdt med bogføring. Der var bemærkninger fra revisor Jens 

Andersen: 

 

 

Til Ø-udvalget 

 

Vedr. min revisionshandling omkring regnskab 2016-17 

Jeg har gennemset Ø-udvalgets bilag, som de er fremsendt til mig og har 

sammenholdt dem bogføringen.  

Jeg bemærker, at bogføringen i bogføringsdelen af programmet SH-Skytte ikke er 

foretaget i rækkefølge efter dato og for de allerfleste posters vedkommende heller 

ikke med de rigtige datoer for posteringerne. Beløbene for de enkelte poster er 

bogført korrekt. 

Jeg bemærker, at regnskabets bilag 16 er bogført som værende en udgift (kr. 

16.925,-) til indkøb af gavekort til Ø-stævnet 2017. Bilaget udviser dog en hævning af 



kontanter på kr. 16.925,- i REMA 1000 i Korsør. Jeg beder om, at regnskabet 

fremadrettet vedlægges specifikation for posteringerne. Jeg har ved en gennemgang 

af resultatlisterne fra Ø-stævne 2017 forvisset mig om, at der med stor 

sandsynlighed er udleveret gavekort for det omtalte beløb. 

Det fremsendte materiale vedrørende regnskabsåret 2016-17 giver mig i øvrigt ingen 

grund til at tvivle på, at Ø-udvalgets økonomi og beholdninger forvaltes ansvarligt og 

samvittighedsfuldt. 

Jeg har ingen bemærkninger ud over ovenstående. 

Med venlig hilsen 

 

Jens Andersen 

 

Spg. Fra Hans-Henrik regnskabet er en resultatopgørelse så der er sum-poster. 

  



Punkt 5: Fastlæggelse af kontingent - 200 kr. pr. stemmeberettiget som er fastsat 

som antal stemmeberettigede er taget fra DGI Skydnings formandsmøde den 28. 

oktober 2017 - Se punkt 2. Hans-Henrik forespurgte om man evt. kunne forhøje 

kontingentet, men det blev afvist. Vi fastholder det nuværende niveau. 

 

Punkt 6: Debat indlæg – Om det er Landsdelsforeningerne der udpeger 

udvalgsmedlemmer.  

Der er ikke andet på tværs af landsdelsforeningerne. Hans-Henrik spurgte om det 

måske kunne kaldes noget andet – F.eks. Sjællandsmesterskaberne. Øst-

danmarksmesterskabernerne. 

Ø-stævnet er det eneste stævne der kvalificerer til præmievåben på luft. Vi kunne 

lave en beskrivelse af hvad ø-stævnet er bla. mht. præmievåben der kunne sendes ud 

til landsdelsforeninger. Frank og Robert Bondo-Jensen skyttekonsulent fra 

Storstrømmen laver denne beskrivelse. Vi talte om de nye klassificeringer: Bue, 

Airsoft og e-sport. 

 

Punkt 7: Indkomne forslag – Ingen forslag 

 

Punkt 8: Valg 

 
 Formand  

Frank Larsen - genvalgt 
 2 udvalgsmedlemmer 

Bent Kruse - genvalgt 

Bjørn Christensen - genvalgt 
 1 suppleant 

Aksel Hemmingsen – genvalgt 

 Valg af revisor 

Jens Andersen - genvalgt 

 

Punkt 9: Eventuelt Bjørn forespurgte hvornår indkaldelserne bliver sendt ud. Snart 

siger Kirsten.  

 

Frank Larsen takkede for god ro og orden. 


