
Referat fra repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 for Skydebaneforeningen Nordsjælland 

Tid: Den 16. juni 2021 kl. 19 

Sted: Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød.  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for 2019 og 2020 

4. Godkendelse af årsrapporter for 2019 og 2020 (regnskab) 

5. Fremlæggelse af budget 

6. Behandling af indkomne forslag 

a. Bestyrelsen: Tilføjelse af ny §7 til vedtægterne, jf. beslutning om opdatering af 

ordensreglerne på repræsentantskabsmødet i 2018. 

i. Tidligere udsendt: Oplægspapir, vedtægter med tilføjet forslag om ny §7, referat 

fra repræsentantskabsmødet i 2018 vedr. nye ordensregler samt de opdaterede 

ordensregler fra april 2018 

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

1 i lige år) 

a. Erik Hammer er nuværende (udpeges for 2020-22) 

8. Valg af:  

a. Formand (hvert andet år; lige år) 

i. Per Munk (på valg for 2020-22, modtager genvalg) 

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

i. Michael Vestergaard (på valg for 2020-22, modtager genvalg) 

ii. Johnni Tom Jensen (på valg for 2021-23, modtager genvalg) 

iii. Nicolai Hassenkamm (på valg for 2021-23, modtager genvalg) 

c. Kritisk revisor (ulige år) 

i. Bent Behrmann (på valg for 2021-23, modtager genvalg) 

d. Kritisk revisor for 1 år (hvert år) 

i. Peter Gideon (på valg for 2021-22, modtager genvalg) 

e. Suppleant til bestyrelsen (hvert år)  

i. Peter Vester-Fabrin (på valg for 2021-22, modtager genvalg) 

9. Eventuelt. 
 

Ad 1) Valg af dirigent 

Formanden bød velkomne.  

Formanden præsenterede dagsordenen og spurgte om der var bemærkninger hertil. 

Det var ikke tilfældet. 

Bestyrelsen foreslog Kim som dirigent. Det blev godkendt med applaus. 



Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet er blevet lovligt indkaldt og er 

beslutningsdygtig. Dirigenten spurgte om der var indvendinger hertil. Det var ikke tilfældet.  

Ad 2) Valg af referent 

Bestyrelsen foreslog Johan, skytteforeningen Ravnen, som referent. Det blev godkendt med 

applaus.  

Dirigenten gennemgik dagsordenen og orienterede om behandlingen af punkterne, og den 

manglende afholdelse af repræsentantskabsmødet i 2019 pga. corona og myndighedernes regler om 

forsamlinger i den sammenhæng. 

Ad 3) Bestyrelsens aflæggelse af beretning for 2019 og 2020 

2019 

Formanden orienterede om renoveringer, herunder gave af asfaltgranulat til indretning af 

parkeringspladser m.v., tilretning af veje m.v. Der er også lagt dræn/grøfter m.v. pga. den meget 

regn, lagt nyt tag etc. 

Der har været flere naboklager m.v., som bl.a. er blevet afvist i Ankenævnet. På den baggrund er 

der blevet drøftet fælles handlinger med nærboerne ift. støjdæmpning.  

Der er angivet anmodning om lokalplan mhp. forbedringer i april 2019. Forslaget omhandler bl.a. 

køb af et jordområde og flytning af baner hertil. Det vil blive Nordeuropas største terrænskydebaner 

i givet fald.  

Hillerød Kommune er dog meget langsomme i sagsbehandlingen. 

Bestyrelsen arbejder videre med projektet.  

2020 

Aktivitetsniveauet var højt, men blev så lukket ned pga. corona. Herefter blev centret dog 

genoplukket af politiet til brug af politiet m.v., da Hanebjerg blev vurderet at have en 

samfundskritisk betydning.   

Bestyrelsen har i perioden gennemført en masse mindre renoveringer etc. Så tak til de frivillige m.v. 

Formanden spurgte om der var nogle bemærkninger. Det var ikke tilfældet. Taget til efterretning 

med applaus.   

Ad 4) Godkendelse af årsrapporter for 2019 og 2020 (regnskab) 

Kassereren gennemgik de omdelte regnskaber for 2018 og 2019.  

Regnskabet for 2019 udviste et overskud på 342.124 kr. Dirigenten spurgte om regnskabet for 2019 

kunne godkendes. Godkendt med applaus.  

Regnskabet for 2020 udviser et fald i omsætningen pga. corona. Regnskabet for 2020 udviser et 

overskud på 130tkr. Der blev spurgt til, hvor udgiften til køb af jord er placeret. Det er beskrevet i 

regnskabets noter. 



 

Dirigenten spurgte om regnskabet for 2020 kunne godkendes. Godkendt med budget. 

Ad 5) Fremlæggelse af budget 

Kassereren gennemgik forslag til budget for 2021. Der forventes en omsætning på 1,7 mio. for 

skytteforeningers, jægeres og politiets brug af Hanebjerg/Saxegaard. Der forventes uændret 

driftsomkostninger, afskrivninger etc. Der forventes et overskud på 156.382 kr.  

Der blev spurgt til renteudgifter ved indestående i bank. Kassereren orienterede herom.  

Der blev spurgt til fordelingen af indtægterne. Formanden gennemgik fordelingen, herunder at en 

stor del af indtægterne pga. prisstigninger i dag er fra eksterne, som er forudsætningen for at 

skydebanecentret kan vedligeholdes.   

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

Dirigenten spurgte om budgettet kunne tages til efterretning. Det var der ikke indvendinger til.  

Ad 6) Behandling af indkomne forslag 

a) Tilføjelse af ny § 7 til vedtægterne, jf. beslutning om opdatering af ordensregler på 

repræsentantskabsmøde i 2018 

 

Dirigenten spurgte om der var modtaget andre forslag, end forslaget fra bestyrelsen. Det var ikke 

tilfældet.  

Bestyrelsens forslag blev herefter gennemgået. Forslaget til ny §7 betyder, at vedtægterne 

moderniseres til også at kunne håndtere enkeltpersoners adfærd ift. ordensreglementet, og ikke kun 

forholdet til foreningerne.  

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til forslaget. Det var ikke tilfældet. 

Dirigenten orienterede herom afstemning om forslaget. Der blev foretaget afstemning.  

Forslaget blev vedtaget med ingen stemmer imod.  

 

Ad 7) Præsentation af bestyrelsesmedlem udpeget af DGI Nordsjælland skydeudvalg (hvert 

andet år, 1 i lige år) 

a) Erik Hammer er nuværende (udpeget for 2020 – 2022) 

 

Erik Hammer blev præsenteret. Valgt med applaus. 

Ad 8) Valg af: 

a) Formand (hver andet år, lige år 

i. Per Munk (på valg for 2020 – 22) 

Dirigenten orienterede om at Per Munk modtog genvalg. 

Dirigenten spurgte om der var andre, der ønskede at stille op. Det var ikke 



tilfældet. Per Munk genvalgt med applaus. 

 

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

i. Michael Vestergaard (på valg for 2020 – 22) 

Dirigenten orienterede om at Michael Vestergaard modtog genvalg. 

Dirigenten spurgte om der var andre, der ønskede at stille op. Det var ikke 

tilfældet. Michael Vestergaard genvalgt med applaus. 

 

ii. Johnni Tom Jensen (på valg for 2021 – 23) 

Dirigenten orienterede om at Johnni Tom Jensen modtog genvalg. 

Dirigenten spurgte om der var andre, der ønskede at stille op. Det var ikke 

tilfældet. Johnni Tom Jensen genvalgt med applaus. 

 

iii. Nicolai Hassenkamm (på valg for 2021 – 23) 

Dirigenten orienterede om at Nicolaj Hassenkamm modtog genvalg. 

Dirigenten spurgte om der var andre, der ønskede at stille op. Det var ikke 

tilfældet. Nicolaj Hassenkamm genvalgt med applaus. 

 

c) Kritisk revisor (ulige år) 

i. Bent Behrmann (på valg for 2021 – 23) 

 

Dirigenten orienterede om at Bent Behrmann modtog genvalg. 

Dirigenten spurgte om der var andre, der ønskede at stille op. Det var ikke 

tilfældet. Bent Behrmann genvalgt med applaus. 

 

d) Kritisk revisor for 1 år (hvert år) 

i. Peter Gideon (på valg for 2021 – 22) 

 

Dirigenten orienterede om at Peter Gideon modtog genvalg. 

Dirigenten spurgte om der var andre, der ønskede at stille op. Det var ikke 

tilfældet. Peter Gideon genvalgt med applaus. 

 

e) Suppleant til bestyrelsen (hvert år)  

i. Peter Vester-Fabrin (på valg for 2021 – 22) 

 

Dirigenten orienterede om at Peter Vester-Fabrin modtog genvalg. 

Dirigenten spurgte om der var andre, der ønskede at stille op. Det var ikke 

tilfældet. Peter Vester-Fabrin genvalgt med applaus. 

 

Ad 9) Eventuelt 

Dirigenten spurgte om der var emner.  

Der blev spurgt til Skydebanens juridiske rettigheder ift. at jorden er privat ejendom. Formanden 

orienterede om, at selv om jorden er privatejet af skydebaneforeningen, kan der være vanskeligt at 

forhindre adgang.  

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



Dirigenten afsluttede på den baggrund mødet og takkede for god ro og orden.  

Formanden reklamerede for den kommende arbejdsdag den 21. august 2021.  
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