Generalforsamling mandag d. 25. februar 2008 kl. 19.00 i kælderen.
Dagsorden: 1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år
3) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af a) bestyrelse
b) bestyrelsesmedlemmer
c) revisorer
d) revisorsuppleant
6) Drøftelse af kommende års aktiviteter
7) Eventuelt
Ad. 1. Valg af dirigent og stemmetællere
Dirigent: Kurt Andersen
Stemmetællere: Jørgen Arne Hansen og Egon Thomsen
Ad. 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år
Foreningen mistede i august måned et af sine æresmedlemmer, nemlig John Neumann. Jeg vil bede alle
om at rejse sig og mindes ham i stilhed. Æret være John Neumanns minde.
Foreningen havde i alt 168 medlemmer i 2007 fordelt med 82 medlemmer over 19 år og 86 medlemmer
under 19 år.
Det er glædeligt at konstatere, at vi har haft en pæn tilgang af nye medlemmer i denne sæson, og samtidig
er det lykkedes at fastholde mange børn og unge i foreningen. Jeg vil i den forbindelse gerne rose alle, der
løfter en opgave med at afvikle den daglige træning. Når vi har succes med vores træning af især børn og
unge, så tror jeg det skyldes, at vi har indført mere struktureret træning, hvor deltagerne får flere
udfordringer end bare at skyde en serie.
Foreningen har i 2007 forbrugt 87.000 kortdistancepatroner og 7.650 langdistancepatroner. Det vidner om
et højt aktivitetsniveau. Foreningen er også meget aktiv, når der måles på antallet af stævne- og
turnerings-resultater - de såkaldte KAP skydninger. Ringsted Skytteforening hører ikke bare til blandt de
mest aktive i DDS Vestsjælland, men er også på landsplan blandt de meget aktive foreninger.
Hvis vi skal bevare denne position, er det vigtigt, at vi får endnu flere skytter – og det gælder både børn
og voksne - til at deltage i udadvendte stævneaktiviteter. For børn og unge kan muligheden for at deltage i
stævner også være med til at fastholde dem i skydeidrætten. Men det kræver, at flere giver en hjælpende
hånd.
Ringsted Skytteforening har gennem året også markeret sig gennem en række gode resultater. Det vil
komme for vidt at nævne alle her, men det er blevet til en lang række flotte placeringer ved
danmarksmesterskaberne, amtsmesterskaberne, i SK-CUP og ved andre større stævner på Sjælland.
Aktivitetsmæssigt har foreningen også afholdt S-Cup. Sidste år var der ikke så mange tilmeldinger, som
vi havde forventet, og vi drøftede derfor i bestyrelsen, om vi skulle afskaffe stævnet. Vi valgte at give
stævnet en chance mere i år, og det ser da heldigvis ud til, at der pænt med tilmeldinger. Vi har til stævnet
fået 3.000 kr. i sponsorpenge fra Roskilde Bank.
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Det er også flere gange sidste år lykkedes at få god omtale i lokalaviserne. Vi skal drage fordel af den
lokale presse i alle de situationer, hvor det er muligt. Det kan medvirke til at profilere foreningen udadtil.
Foreningen har også fået ny hjemmeside, der kan medvirke til at synliggøre foreningen. Jeg vil gerne
opfordre alle til at give deres input til hjemmesiden.
Der er i det forgangne år sket store strukturelle forandringer i foreningens omgivelser. Holbæk og Sorø
Amts Skytteforening blev i foråret fusioneret til den nye amtsforening DDS Vestsjælland. Det har blandt
andet været mærkbart i måden, som turneringerne nu afvikles på. Amtet har desuden besluttet at gøre
Søskoven til ny amtsbane.
Til trods for at der har været lidt overgangsproblemer i forbindelse med stævner og turneringer, og vi har
fået længere at køre, så vil jeg gerne opfordre til, at alle bakker op om den nye amtsforening og dermed
medvirker til at gøre den stærk.
Vi har i løbet af sommeren 2007 fået gennemført modernisering af skydebanen, hvor vi fik installeret
elektriske hæve/sænke borde, ryddet op og malet opholdslokalerne. Hæve/sænke bordene kostede i alt ca.
70.000 kr. hvoraf vi fik et tilskud fra DDS på 32.000 kr.
Vi har også fået installeret nye ventilationsanlæg. Udgifterne til ventilationsanlægget er afholdt af
Ringsted Kommune, der også har givet tilsagn om at ville finansiere ny belysning på banen. Det var et
krav fra DDS for at få tilskud til hæve/sænke bordene, at ventilationsanlægget blev renoveret. Jeg vil
gerne takke alle, der har givet en hånd med i den forbindelse. Vi vil fremover også arbejde for, at vi får en
ny trappe, der kan give bedre adgangsforhold til banen.
Foreningen har desuden haft kontakt til hallen angående de kaotiske parkeringsforhold i forbindelse med
svømmehallen. Vi håber, at problemerne vil løse sig, når hovedindgangen til svømmehallen bliver taget i
brug.
Derudover har foreningen fået tilskud til en ny riffel fra Folkeoplysningsrådet. Samtidig har foreningen
indkøbt 4 luftrifler og 2 luftpistoler. Dette er delvist finansieret af, at vi har solgt et antal brugte våben,
der ikke længere blev benyttet.
Jeg vil også fremhæve, at der – som et nyt initiativ - er gennemført våbeneftersyn, der fremover vil være
en årlig tilbagevendende begivenhed. Det vil også blive håndhævet, at pistolskytter med våbenpåtegning
skal være foreningsaktive fire gange årligt. Alt sammen for at sikre, at våbenlovens bestemmelser
overholdes.
Hvis vi skal kigge længere ud i fremtiden ligger der en stor opgave i det kommende landsstævne i
Holbæk i 2009. Der skal bruges ca. 4.000 frivillige hjælpere fra de lokale idrætsforeninger til løsningen af
mange forskellige opgaver. Der vil være mulighed for, at foreningen kan tjene penge ved at stille med
hjælpere til arrangementet. Jeg vil gerne opfordre jer til at reservere dagene 2.-5. juli 2009.
Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. Også tak til de mange
personer, der på anden måde bidrager til, at foreningen kan fungere i dagligdagen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen
Ad. 3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab
Beholdning 123576,27 kr. ved årets start.
Udgifterne er faldet i forhold til 2006. Kontingentet til gl. amt var dyrere end til det nye amt.
Materiale og inventar kontoen er stor på udgiftssiden men det skyldes til dels indkøb af
hæve/sænkeborde, 2 luftpistoler og 2 luftrifler samt diverse materialer i.f.m. renoveringen af lokalerne.
Tilbagegang i beholdningen på ca. 50.000 kr.
Regnskabet er gennemgået og revideret af revisor Egon Thomsen og Aase Brogaard
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen
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Ad. 4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
Ad. 5. Valg af
a) Bestyrelse
a. Søren Madsen – genvalgt
b. Arne Gredal Jensen – genvalgt
c. Morten Petersen – valgt
d. Bjarne Stubberup – genvalgt
b) Bestyrelsessuppleanter
a) Steen Hansen – genvalgt
b) Erik Jørgensen – genvalgt
c) Niels Mortensen – genvalgt
c) Revisorer
a) Aase Brogaard – genvalgt
d) Revisorsuppleanter
a. Hanne Jensen – genvalgt
Ad. 6. Drøftelse af kommende års aktiviteter
S-Cup ser ud til at blive en succes – der er pt. 164 skydninger – vores kapacitet er 300 skydninger
Faldmål – vi vil forsøge med et stævne – og evt. en opvisning til Byfesten.
Ad. 7. Eventuelt
Gave til Ib Brogaard for hans mangeårige frivillige arbejde.
Patronerne stiger til 40 kr pr. æske fra udendørssæsonens start.
Kurt siger tak for det gode samarbejde med Forsvarsbrøderne og Artelleriets Skyttelaug.
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