
Referat fra generalforsamlingen i Tingsted skytteforeningen den 11 marts 2015 

 

1. Valg af dirigent: Bjarne B Nielsen vælges 
2. Bestyrelsens beretning v/ Mikael Green: 

- I december var Tingsted skytteforening igen repræsenteret på Nykøbing F Rådhus i 
forbindelse med hædring af kommunens dygtigste sportsudøvere.   

- Tingsted skytteforening har i løbet af 2014, været deltagende ved diverse mesterskaber og 
har afviklet stævner samt LF-open i eget regi. Foreningen vil i år, forsøge at arrangere LF-
open inden EM og således opfordrer de tyske deltagere til at benytte dette stævne som 
”opvarmning” 

- Vedr. træning af foreningens børneskytter, er der i denne sæson forsøgt med mere struktur 
end tidligere. Der bliver trænet delelementer ved hver træningsaften, inden børnene får lov 
til at skyde de ”20 skud” 

- Allan og Børge er blevet uddannet hjælpetrænere. 
- Ovstrup banen blev indviet, mange deltog i arrangementet. Også ”åbent hus” dagen var 

godt besøgt. Denne dag gav nye medlemmer, hvorfor et lignende arrangement må 
overvejes.  Der skal stadig arbejdes på at blive helt færdig med den nye bane. Der er 
planlagt en arbejdsdag den 11/4, hvor også materiale fra hallen flyttes til udendørsbanen. 
Det landsdækkende skydeudvalg har været på besøg og besigtige forholdene. 

- Der har været afholdt Biatlon stævne i samarbejde med NALK. Det blev en succes og der 
arbejdes på at gentage arrangementet. 

- Foreningens veteraner varetager opgaven med Idræts sfo´en. Har også påtaget sig, i 
samarbejde med andre foreninger, at aktivere udskolingseleverne den 13/3, hvor skolens 
lærere er på kursus.  

- Der har igen i år 2014 været afholdt skydeevent for Hardi. 
- Tingsted skytteforening deltog ved byfesten i Eskilstrup. Bestyrelsen påtænker at deltage 

igen i år. 
- Formanden takker bestyrelsen og medlemmerne for året der er gået. 

Bestyrelsens beretning godkendes. 

3. Kassererens beretning: Se bilag. Godkendes. 
4. Fastsættelse af kontingent for 2016.  Det besluttes at dette forbliver uændret. 
5. Indkomne forslag: Ændring af vedtægterne er nødvendig da DDS storstrømmen ikke længere 

eksisterer. I stedet skal nu skrives: DGI storstrømmen. 
6. Valg af formand: Mikael Green genvælges. 
7. Valg til bestyrelsen:  

- Mads Kappe og Ayoe vælges. 
- Victor Mortensen vælges til 1. supplant og Palle Henriksen til 2. supplant. 
- Hanne Hansen og Bjarne Nielsen vælges som revisorer. 
- Per Andersen genvælges som revisor supplant.   

8. - Nye møbler i hallen ønskes. 
- Lys på opslagstavlen i hallen ønskes. 
- Der orienteres om, at der nu er sat nyt lydisolerende loft op på 15 m banen. 
- Forslag om, at foreningen afholder grillarrangementer i løbet af sommeren. 
- forslag om at afholde ”Tingsted stævner”. Her er der stemning for at skyde på internationale 
skiver. 1. stævne skal afvikles denne sommer, dels på hverdage og dels i weekenden.  

 

     Helle Mortensen 


