
Referat fra: Generalforsamling 2022 
Generalforsamlingen blev afholdt mandag d. 7. februar 2022 kl. 19.00 i klublokalet 

1. Valg af dirigent.  
Gunni S. Frederiksen blev valgt som dirigent. 
Han konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet den var indkaldt med mindst én uges varsel, 
som det skal ske i henhold til vedtægterne. 

2. Valg af referent. 
Steffen B. Ebert blev valgt som referent. 

3. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

4. Formandens beretning. 
Formand Hjörtur Gislason gennemgik sin beretning, som er vedlagt dette referat. 
I forbindelse med gennemgangen kom der følgende bemærkninger fra de fremmødte. 
 John Merland ytrede ønske om, at benyttes fuldt navn når personer nævnes i skrivelser, så misforståelser 

undgås (fx John Carlsen / John Merland). 
 Jørgen Tang Holbek ønsker at LBL involverer sig mere i diverse forhold vedr. Bueskydning Danmark og DGI. 

Hjörtur svarede, at der pga. Corona ikke har været særlig stor kontakt mellem klubber og forbund i de sidste 
par år.  

 Henrik Juhl Paulsen spurgte om 3D-banen bliver færdig dette forår. Ida Hotvedt svarede ”ja”. Årsagen til 
forsinkelsen skyldes kommunens engagement i sikkerheden og manglende opsætning af nyt hegn mod vejen. 

 Mette Ørn mente, at det er et problem, at der både skydes skive og 3D om torsdagen i Sibirien. John Carlsen 
og Ida Hortvedt gjorde opmærksom på, at 3D har førsteret om torsdagen. 

 
Beretningen blev godkendt. 

5. Revideret regnskab til godkendelse. 
Kasserer Nikolaj Mårtensson gennemgik regnskabet for 2021, som er vedlagt dette referat. I forbindelse med 
gennemgangen kom der følgende bemærkninger fra de fremmødte. 
 John Carlsen spurgte, hvad udgiften på 17.000 kr. til trænere dækker. Nikolaj Mårtensson svarede, at det 

primært er til Jes, som får udgifter til kørsel dækket. John spurgte om der er en ansættelseskontrakt og 
oplyste, at det ikke er efter reglerne at dække kørselsudgifter som løn. Hjörtur oplyste at der ikke er en 
ansættelseskontrakt. Bestyrelsen tager begge forhold til efterretning. 

 John Merland oplyste at der var uoverensstemmelser mellem det udsendte regnskab og det som kassereren 
gennemgik. Nikolaj forklarede, at der var sket nogle rettelser i sidste øjeblik. Det gennemgåede nye regnskab 
vedlægges referatet. 

 Brian Mühldorff ønskede at vide, om der er balance i regnskabet, hvis udgifterne til 3D-banen ikke regnes 
med. Nikolaj svarede ”ja”. Brian spurgte også, om der er nogen grund til bekymringer. Nikolaj svarede, at den 
eneste bekymring er, at materialerne slides så hurtigt, hvilket medfører store udgifter. Bestyrelsen opfordrer 
alle medlemmer til at hjælpe med vedligeholdelse af klubbens materiel. 

 
Regnskabet blev godkendt. 

6. Budgetforslag til godkendelse. 
Kasserer Nikolaj Mårtensson gennemgik budgettet for 2022, som er vedlagt dette referat. I forbindelse med 
gennemgangen kom der følgende bemærkninger fra de fremmødte. 
 Brian Mühldorff spurgte om kontigentstigningen var slået fuldt igennem på konto 1014. Nikolaj svarede ”ja, 

kontigentstigningen, blev implementeret medio 2021, så den er slår fuldt igennem i 2022”. 
 John Carlsen finder de budgetterede indtægter på stævner uambitiøse. Hjörtur svarede, at der mangler 

personer, som vil stå for at arrangere stævnerne. Der bliver trukket rigeligt på ”Tordenskjolds soldater”.  



 John Merland spurgte ind til udgifterne til lokaler (kælder) og Nikolaj svarede bl.a. at udgifterne også dækker 
Sibirien. 

 
Budgettet blev godkendt. 

7. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 

8. Valg til bestyrelsen. På valg er: Ida Hotvedt, næstformand (genopstiller ikke), Nikolaj Mårtensson, kasserer, 
Henning Clausen, bestyrelsesmedlem, Lars Andersen, bestyrelsesmedlem, 2 suppleanter. 
Følgende blev (gen-)valgt til bestyrelsen. 
 Nikolaj Mårtensson (kasserer) 
 Henning Clausen (bestyrelsesmedlem) 
 Lars Andersen (bestyrelsesmedlem) 
 Bjørn Christoffersen (suppleant/bestyrelsesmedlem) 
 Brian Mühldorff (suppleant) 
 
Der var ingen, der ønskede at stille op til næstformandsposten. Det blev besluttet, at bestyrelsen ”ophøjer” Bjørn 
Christoffersen til bestyrelsesmedlem, så bestyrelsen bliver fuldtallig. Bestyrelsen bemyndiges herefter til at vælge 
en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer inden for det næste halve år (inden 7. august 2022). Hvis det 
ikke lykkes at finde en næstformand, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling med valg af næstformand 
som dagsordenspunkt. 
 
Bestyrelsen består herefter af ovenstående plus. 
 Hjörtur Gislason (formand) 
 Morten Fullerton (bestyrelsesmedlem) 
 Steffen Ebert (bestyrelsesmedlem). 
 Freja Morelli Hansen (ungdomsrepræsentant. Vælges ikke men udpeges af ungdommen) 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Der var ingen, der ønskede at stille op til revisor eller revisorsuppleant. Formand Hjörtur Gislason meddelte, at 
bestyrelsen vil konstituere begge poster i den nærmeste fremtid. 

10. Eventuelt 
 John Merland spurgte om det ikke er muligt at samle de slidte ”bagstopblokke” med siden fremad, så der 

skydes vinkelret på normal retning. Flere deltagere mener, at det ikke vil fungere, da blokkene er opbygget af 
flere lag med forskellig effekt. Det blev besluttet at John Merland sætter et forsøg i værk, så vi kan få det 
afklaret. 

 John Carlsen opfordrede bestyrelsen til at gøre en ekstra indsats for at få medlemmer til at melde sig til 
bestyrelsen.  

 
Alle medlemmer, som evt. vil overveje at deltage i bestyrelsesarbejdet bedes kontakte 
formand Hjörtur Gislason på tlf. 27 84 20 09 eller mail formand@bueskydning.dk.  


