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Repræsentantskabsmøde for 

Skydebaneforeningen Nordsjælland 

 

Tid: Torsdag den 28. april 2022, kl. 19.00 - 19.40. 

Sted: Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød. 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent 

3) Bestyrelsens aflæggelse af beretning for 2021 

4) Godkendelse af årsrapporter for 2021 (regnskab) 

5) Fremlæggelse af budget 

6) Behandling af indkomne forslag 

7) Præsentation af bestyrelsesmedlem udpeget af DGI Nordsjællands skydeudvalg (hvert andet år, 

1 i lige år) 

8) Valg af:  

a) Formand (hvert andet år; lige år) 

b) Bestyrelsesmedlemmer (hvert andet år; 1 i lige år, 2 i ulige år) 

c) Kritisk revisor (ulige år) 

d) Kritisk revisor for 1 år (hvert år) 

e) Suppleant til bestyrelsen (hvert år)  

9) Eventuelt. 

 

Ad 1) Valg af dirigent 

 

Formanden bød velkommen.  

 

Formanden foreslog Kim Wiencken som dirigent. 

Godkendt med applaus. 

 

Kim konstaterede at repræsentantskabsmødet er lovligt indkaldt.  

 

Ad 2) Valg af referent 

Dirigenten foreslog Johan Kehler som referent. 

Godkendt med applaus. 

 

Ad 3) Bestyrelsens aflæggelse af beretning for 2021 

Dirigenten gav ordet til formanden. 
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Formanden orienterede om: 

• Udfordringer under corona pga. forskellige myndigheders konflikter, hvilket har kostet 

skydebanen 300.000 kr. pga. lukninger/genåbninger 

• Justering af priserne for bl.a. Politiet for at indhente tabet 

• Forsigtighed / udskydelse af større investeringer, hvilket har givet et overskud 

• Mindre opgaver er gennemført, men der mangler mange store projekter mht. adgangsforhold 

m.v. 

• Møde med borgmesteren om ombygningen, og at der herefter endelig er ved at komme skred i 

projektet, så der kan udarbejdes lokalplan. Det vil så tage 2-3 år. Formanden gennemgik herefter 

de forskellige miljøforhold, der skal undersøges som led heri og etablering af erstatningsnatur 

• Udviklingen i økonomien, som er positiv, når der ikke er corona. Ikke mindst Politiet anvender 

Hanebjerg, hvilket er godt, da indtægterne fra foreningerne ikke dækker driftsudgiften ved 

Hanebjerg 

• Behovet for mere frivillig indsats fra foreninger ved at give en hånd med. 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål. 

 

Der blev spurgt til byggeri ift. Politiet. Formanden orienterede herom. 

 

Dirigenten spurgte om der var flere spørgsmål. Det var ikke tilfældet. 

 

Beretningen godkendt med applaus. 

 

Ad 4) Godkendelse af årsrapporter for 2021 (regnskab) 

 

Dirigenten gav ordet til kassereren. 

 

Kassereren gennemgik det omdelte regnskab, herunder at regnskabet for 2021 udviser et overskud 

på 447.063 kr. 

 

Kassereren spurgte om der var spørgsmål. Det var ikke tilfældet. 

Applaus. 

 

Dirigenten konstaterede at regnskabet er godkendt. 

 

Ad 5) Fremlæggelse af budget 

Dirigenten gav ordet til kassereren.  

 

Kassereren gennemgik forslag til budget for 2022. 

 

Kassereren spurgte om der var spørgsmål.  

 

Formanden bemærkede, at med de udestående opgaver, må det forventes at der kan blive et større 

forbrug end forventet.  

 

Budgettet godkendt med applaus.  
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Dirigenten konstaterede at budgettet er godkendt.  

 

Ad 6) Behandling af indkomne forslag 

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag. 

 

Ad 7) Præsentation af bestyrelsesmedlem udpeget af DGI Nordsjællands skydeudvalg 

Dirigenten gav ordet til David Buchholdt, DGI Nordsjællands skydeudvalg, der præsenterede Erik 

Hammer, der er udpeges for 2022-24. 

 

 

Ad 8) Valg af: 

 

Ad a) Formand (hvert andet år: lige år) 

Dirigenten orienterede om at Per Munk modtager genvalg. 

Genvalgt med applaus.  

 

Ad b) Bestyrelsesmedlemmer (hver andet år: 1 i lige år, 2 i ulige år) 

Dirigenten orienterede om at Michael Vestergaard modtager genvalg. 

Genvalgt med applaus, 

 

Ad c) Kritisk revisor (ulige år) 

Dirigenten konstaterede, at det ikke er relevant. 

 

Ad d) Kritisk revisor for 1 år (hvert år) 

Dirigenten orienterede om at Peter Gideon modtager genvalg. 

Genvalgt med applaus. 

 

Ad e) Suppleant til bestyrelsen (hvert år) 

Dirigenten orienterede om at Peter Vester-Fabrin modtager genvalg. 

Genvalgt med applaus.  

 

Ad 9) Eventuelt 

Dirigenten spurgte om der var emner.  

 

David Buchholdt, DGI Nordsjællands skydeudvalg orienterede om ny samarbejdsaftale. Der 

afholdes 2, 10. maj og 16. maj 2022, som foreningerne opfordres til at deltage i. Tilmelding via link 

på hjemmesiden.     

Dirigenten spurgte om der var yderligere emner. Det var ikke tilfældet.  

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

Formanden erindrerede om frivillig arbejdsdag den 30. april 2022.   

Mødet afsluttet kl. 19.4 

- o - 


