Til skytteforeninger, skydebaneforeninger
gæster og bestyrelse tilmeldt
Skydebaneforeningen Danmarks generalforsamling 2018

Vingsted den 24.maj 2018

Hermed følger program og endelig dagsorden til Skydebaneforeningen Danmarks generalforsamling
Lørdag den 9. juni 2018
Generalforsamlingen holdes på
Vingsted hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Program:
Kl. 11.00 - 12.30
Kl. 12.30 - 13.15
Kl. 13.15 - 14.30

Indtegning og generalforsamling
Frokost i restauranten
Evt. generalforsamling fortsat og temaindlæg

Kl. 14.30 - 14.45

Vinderen af konkurrence ”Vind et gavekort til Skyttebutikken på 5.000 kr. –
til din forening” trækkes.

Kl. 14.45 - 15.00

Kaffepause og hjemrejse

Endelig dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Valg af dirigent
Bestyrelsens aflæggelse af beretning
Godkendelse af årsrapport
Behandling af indkomne forslag
Valg af ét bestyrelsesmedlem
Et medlem valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen.
Anders K. Jørgensen (næstformand), Boddum-Ydby skytteforening er på valg og villig til genvalg.
Supplerende oplysninger:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De tre medlemmer er udpeget af Landsudvalget DGI Skydning og
de nuværende medlemmer er: Frank Lyngsø (formand), Arne Sigtenbjerggaard, og Kurt Petersen.
Det fjerde medlem er udpeget af Hovedbestyrelsen for DGI, nemlig Nels Petersen.
Det femte medlem Anders K. Jørgensen (næstformand) vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsens virke er gældende for et år ad gangen og er fungerende fra generalforsamlingens
afslutning
6) Valg af revisor
7) Eventuelt
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Temadrøftelse:
Efter generalforsamlingen har Skydebaneforeningen Danmark inviteret Thisted Skyttekreds til at fortælle om
deres byggeprojekt, som inspiration og som oplæg til drøftelse af muligheder og udfordringer ved renovering
og etablering af skydebaner.
Thisted Skyttekreds har bygget ny 15 m bane og har været indstillet til DGI Nordjyllands facilitetspris.
Vi håber, at mange har mulighed for at deltage i såvel generalforsamlingen som i den efterfølgende
temadrøftelse og ser frem til en god eftermiddag.

…oo0oo…

Denne skrivelse sendes til den mailadresse, som blev benyttet ved tilmelding. Skrivelsen kan ligeledes ses
på Skydebaneforeningen.dk.
Vi ser frem til et godt møde.

Med venlig hilsen
Skydebaneforeningen Danmark

Lotte Højmark Tang
Direktør
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