Hørsholm Pistolforening
Referat: Generalforsamling 2022
23. februar 2022 kl. 19.30 i klubben

Deltagere: Se liste bilag A
Afbud: Ingen
Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Beretning v/formanden
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Auktion

Ad 1

Valg af dirigent

Stefan Wiencken blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt
i henhold til vedtægterne.
Ad 2

Beretning v/formanden

Kim Wiencken fik ordet og afgav følgende beretning:
Tak for ordet og velkommen til generalforsamlingen for året 2021, som langt om længe var året, der fik
åbnet foreningens aktivitetsniveau op på et normalt niveau, men også året hvor vi fik lukket ned for
anvendelse af kontanter i foreningen.
Som den første del af min beretning, vil jeg rette en stor tak til de af jer, som leverer en betydelig frivillig
indsats for at få klubben til fungere. Lad os give dem en hånd.
En af de frivillige er Lars, som dels er et af de tidligste medlemmer i klubben, som dels har været formand
og som nu har en plads i bestyrelsen og som fungerer som instruktør og tager sig af indslusningen af nye
skytter. Lars har besluttet sig for ikke at stille op til bestyrelsen igen. Men jeg synes vi lige skal give Lars en
stor hånd for det arbejde han har lagt i klubben.
En anden af de frivillige er Preben, som også har været medlem nærmest fra dag 1. Preben har også lagt et
ufatteligt stort arbejde i klubben, dels som kasserer, dels som eventkoordinator ved en masse af klubbens
arrangementer. Preben er flyttet fra lokalområdet til Helsinge og har også meddelt, at han meget gerne nu
giver kasserer stafetten videre til en anden. Igen, lad os give Preben en stor hånd for at have været en
uundværlig del af klubben i så mange år.
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På sidste års generalforsamling nævnte jeg at vi i HPFO har en målsætning om, at løfte flere af vores skytter
til at være konkurrenceskytter og derved deltager i turneringer og stævner rundt om i landet. Det være sig
programmer inden for baneskydning, terrænskydning eller en række af de dynamiske programmer, som
steel challenge eller IPSC. HPFO dækker indskuddet til konkurrencen, hvis der er mere end 2 deltagere fra
foreningen, der melder sig.
Aktivitetsniveauet i 2021 har været begrænset, men der har alligevel været nogle resultater, som jeg gerne
vil nævne for jer (i Ejners fravær - han er sengeliggende med Covid19):
Af andre aktiviteter vi har haft i 2021 skal jeg nævne:
Vi har fået uddannet 2 nye pistolinstruktører, Steen og Søren, som begge har været igennem DG l's
træneruddannelse
Vi har tilsvarende haft tre af klubbens skytter på et nyt grovpistol kursus, som vi afholdt på
Hanebjerg. Der var tale om Stefano, Niki og Anders.

Vi vil gerne øge antallet af klubaktiviteter herunder komme med træningstilbud til nye og mere erfarne
skytter. Omvendt skal de nye og sultne skytter ikke holde jer tilbage. I skal endelige række ud til de erfarne
skytter og få råd og vejledning. I skal IKKE holde jer tilbage.
Hovedaktiviteter, fremadrettet:
o
o

o

o
o
o

Vi er startet normalt op om tirsdagen og fortsætter på fuld kraft efter sommerperioden
Så har vi desuden åbnet fast om torsdagen på Hanebjerg i tidsrummet fra 17-21:00, hvor
Søren er fast skydeleder. Her skyder vi sammen med skytter fra Lynge. Her kan i også prøve
kræfter med en anden type af skydningen end alm baneskydning, idet der trænes lidt
terrænskydning og der skydes desuden et finpistolprogram ved et vendeanlæg
Lars Holte har lovet at arrangere klubmesterskaber i løbet af foråret på 15m i .22 og i Grov.
Sæt foreløbig kryds i kalenderen:
• 2. marts til luft og .22 skydning
• 23. marts til grov pistol
Bemærk at vi holder lukket hele juli måned.
Så skal vi også huske Ejners kursus i det at rense sin pistol. Det afholdes den 17/3. Jeg kan
varmt anbefale alle at deltage - også erfarne skytter.
Endelig prøver Søren at få arrangeret et kursus i Finpistolskydning på anlægget oppe på
Hanebjerg

For de af jer der ikke er klar over det, er den nuværende arbejdsfordeling i bestyrelsen følgende:
Søren - næstformand
Søren - ansvarlig for lokaler & anlæg
Preben - kasserer
Preben - ansvarlig for IT og adm. systemer
Ejner - turneringsansvarlig (koordinerer alle turneringer)
Steen - sekretær
Steen - ansvarlig for klubbens pistoler
Lars H. - instruktion af nye skytter
Lars H. - træningskurser i .22 og grov
Stefan W. - står for tirsdagsvagter
Endelig står jeg for alle de myndighedsrelaterede opgaver, som f.eks. SKV behandling af
skydevåben
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Og uden for bestyrelsen har vi 2 medlemmer der hjælper
•

Jan Bo - anvarlig for klubbens hjemmeside

•
Lars K - nøgler og adgangssystemer
Afslutningsvist vil jeg i min beretning nævne, at vi for 2022 er fuldt tilbage på klubbens minimumskrav til
aktivitet, for at kunne opretholde Jeres licens. Så sørg for et minimum fremmøde på 4 aftener i 2022.

Sportslige resultater i 2021/22
Div skydning 15 m ej afsluttet

22

1.hold nr 3 i 1 div

22

2 hold nr 2 i 3div

Luft

1 hold nr 2 af 7

Luft

2. hold nr 5 af 7

PT nåle

Ejner 2 (GPA og GP} Lars HL 1 i GPA og Niels W en i 22
Nordisk mesterskab

Kim, Ejner, Niels og nu Lars HL på bruttohold; Ejner har sagt fra for 2022
PTDM

Lars HL nr et i klasse TP3 (.22}
Ejner nummer 3 i sekundskydning GPA
NSJ Mestersab 25 m

STD

Ejner 1 klasse 2h2 og Lars HL 1 i 2h3

FIN

Lars HL nr 1 i 2H2

GP, GPA, GR alle vundet af Ejner
25 m div skydning

Deltog, men ikke altid med et fuldt hold
Spørgsmål fra salen:
Er der tanker om at lave en turnering med handikap?: Nej, ikke umiddelbart; men forslaget er noteret.
Der er planer om et whiteboard med scorings resultater i klubben
Beretningen blev applauderet.
Ad 3

Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Aktivitetsniveauet har været lavt med baggrund i Covid-19. Det giver et større overskud en normalt.
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Der er tanker om, at overskuddet kan anvendes til at få vendeanlægget i Hørsholm til at virke igen
(et nyt vendeanlæg ligger omkostningsmæssigt i størrelsesordenen 75,- TDKK

+ montering)

Der var et ønske om, at klubben får flere kikkerter
Ad 4

Fastsættelse af kontingent

Det blev besluttet, at kontingentet fortsætter uændret til 450,- DKK/år.
Bestyrelsen oplyste, at bokslejen nedsættes til 100,- DKK/år (fra 250,- DKK/år)
Ad 5

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.
Ad 6

Valg af formand

Kim Wiencken blev genvalgt som formand.
Ad 7

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Bestyrelsesmed lemmer:
•

Ejner Nicolaisen - er villig til genvalg - VALGT

•
•

Steen Bagger - er villig til genvalg - VALGT
Søren D. Christiansen - er villig til genvalg - VALGT

•

Preben Christensen - modtager ikke genvalg

•

Niki W. Fribæk stiller op til valg som bestyrelsesmedlem og kasserer - VALGT

Suppleanter:
•

Stefan Wiencken - er villig til genvalg som suppleant - VALGT

•

Lars Holte - modtager ikke genvalg

•

Anders B. Thomsen stiller op til valg som suppleant - VALGT

Ad 8

Valg af revisor og revisorsuppleant

Annie Vabbersgaard blev genvalgt som revisor.
Else Nicolaisen er valgt som revisor suppleant.
Ad 9

Auktion

Auktionsresultater over følgende våben:
1. 1 stk. Walther GSP kaliber .22 standardpistol - den klassiske udgave - mindstebud kr.
1.000,- - Solgt til Stefano Grieco for 1.300,- DKK
2. 1 stk. Mori ni CM 22M kaliber .22 standardpistol - mindstebud kr. 1.000 - Solgt til Kim Wiencken for
3.500,- DKK
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3. 1 stk. Pardini GT45 kaliber 9mm med 6" pibe/2 magasiner - mindste bud kr. 1.000 - Solgt til Erik Eduardo
Rasmussen for 1.000,- DKK

4. 1 stk. Pardini GT9 kaliber 9mm med 5" pibe - mindstebud kr. 1.000 - Solgt til Kresten Hellberg for
1.000,- DKK

Intet yderligere blev drøftet.
Mødet blev hævet.
Hørsholm, 23. februar 2022
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