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82. Årgang

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling søndag den 27. februar 2022 kl. 14.00
i SKAK-Huset, Selinevej 5b, 2300 Kbh. S.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag. Se side 3
5. Budget fremlægges til orientering og drøftelse
6. Fastsættelse af indskud og kontingent.
7. Godkendelse af æresmedlemmer.
8. Valg af formand.
9. Valg af to medlemmer til bestyrelsen.
10. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
11. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er KS vært for lidt eftermiddags-kage, kaffe
og te.

K.S.’s BESTYRELSE
Danske Bank 1551-8003459
MobilePay 96549

Formand
Jeanie Majbred
Tlf. 27 20 85 02
E-mail: formand@skyd.dk

Kasserer
Jesper Michelsen
E-mail: kasserer@skyd.dk

Næstformand
Allan West
22
Tlf. 59 18 84 54
E-mail: naestformand@skyd.dk

Ken Dorn Hansen
Tlf. 24 34 72 34
E-mail: pistol@skyd.dk

23

24

Stig Munkholm
Tlf.: 27 51 58 10
E-mail: terrain@skyd.dk

22

Annette Thorup
Tlf.: 23 31 25 66

Claus Bagger-Hansen

23

Suppleant

Tlf. 22 77 23 83
E-mail: lang@skyd.dk

Coskun Aktas

Revisor:
Thomas Krebs

Revisor supplant:
Michael Lykke

24

Kommende K.S. blade
Stof til K.S.-bladet sendes pr. mail til:

formand@skyd.dk

Bliv medlem af K.S.’s Facebook-gruppe!

KS-Butikken (webShop) & Mobile Pay
I KS-butikken kan du købe ammunition og betale baneleje - og meget andet! I KS-Butikken
betaler du med dit betalingskort.
Hvis man vil handle i kassen, kan man betale med Mobile Pay, og så skal der sendes til
Kjøbenhavns Skytteforening på 96549. Handler du kun køkken så husk at oplyse ’Køkken’ i
MobilePay for alt køkkenkøb: Kaffe, vand, m.v. Det koster 75 øre for hver transaktion vi
modtager, så derfor skal mindste beløb, der sendes, være 10 kr.

Forslag til tilføjelser i foreningens love.
1 Forslag: Ændring af §10
Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan ikke deltage i foreningens skydninger. Et medlem,
som efter at være afkrævet skyldigt kontingent ikke efter regnskabsårets afslutning har indbetalt
dette, betragtes som slettet af foreningen og kan kun igen optages som medlem ved at
indbetale det fulde skyldige kontingentbeløb samt det af generalforsamlingen fastsatte indskud.
Motivation
At opkræve og rykke for kontingentbetaling er arbejdskrævende. Det er kun rimeligt at
foreningen kompenseres for dette arbejde da det tager tid fra andre aktiviteter, der er til mere
direkte gavn for medlemmerne.

2. Forslag: Ændring af vedtægternes §12 & §19
§12 Forslag
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af
• en formand, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling,
• 6 medlemmer, der vælges for tre år ad gangen, idet to medlemmer afgår hvert år efter tur
• 2 medlemmer, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling
Såvel formand som de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Udtræder formanden af bestyrelsen i årets løb, fungerer næstformanden, indtil en ny formand
kan vælges på førstkommende ordinære generalforsamling.
Udtræder et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode, indtræder suppleanten i dennes sted, og
virker som bestyrelsesmedlem i resten af den periode, hvori den, som de træder i stedet for, er
valgt.
§19, pkt. 9 foreslås ændret og nyt pkt. 10 tilføjes
9. Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 3 år
10. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 1 år
De efterfølgende punkter rykkes 1 tal ned.
Motivation
At drive en skytteforening i dag er rent administrativt blevet mere krævende, hvorfor der nu også
er brug for hjælp til de mere praktiske og aktivitetsmæssige opgaver, det være sig de mange
forskellige skyde-discipliner, arrangere turneringer og i øvrigt hjælpe den øvrige bestyrelse med
at drive foreningen i det daglige. De 2 nye medlemmer til bestyrelsen er fuldgyldige medlemmer
af bestyrelsen. De er dog på valg hvert år.

Alle Corona restriktioner er nu ophævet

�

Vi ser frem til en større aktivitet i det kommende år.

GAMLE KAMMERATERS FOND
Ordinær Generalforsamling
Gamle Kammeraters Fond indkalder til ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 19.00
Mødet foregår i SKAKHUSET på Selinevej 5B
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2: Formandsberetning
3. Regnskab
4. Valg af Formand for 1 år
5. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg: Per Westh-Henrichsen
På valg: Kjeld Holmehave
6. Valg af revisor samt revisorsuppleant
7. Eventuelt

Vi opfordrer alle gamle kammerater til at møde op så vi får en god aften med stort fremmøde.
Formand
Knud Bagge
Tlf. 32535446

Kasserer
Christian Sauer

Næstformand & Sekretær
Per Westh-Henrichsen
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Bestyrelsesmedlem
Torben Eberth

Bestyrelsesmedlem
Kjeld Holmehave

22

Revisor
Leo Starup

23

23

Revisorsuppleant
Bjarne Andersen

Støt Gamle Kammeraters Fond
De støtter ungskytterne i KS
GKF’s formål er at yde støtte til K.S.’s ungskytter. Med dette formål for øje, ønsker bestyrelsen
at holde de administrative udgifter nede på et minimum, derfor udsendes der ingen
kontingentopkrævninger. Kontingent opkræves på generalforsamling og ved den årlige
standerhejsning i KS. Så er du forhindret i at deltage, husk da at kontakte formanden hvis du
fortsat ønsker at støtte det gode formål. Nye medlemmer kan melde sig samme sted, eller
direkte til formanden på skydebanerne.
Man kan også støtte foreningens arbejde direkte via netbank ved at indbetale et beløb, stort
eller lille, på konto 2102 8010 257 663. Husk at skrive navn på afsender.
Endelig er der mulighed for at indbetale støtte til Gamle Kammeraters Fond via vores webShop
’KS-butikken’. Beløbet overføres automatisk til fondes konto.

