
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
                                                       Til alle medlemmer af                                 1. marts 2016 
                                

                                               VIGERSTED SKYTTEFORENING 

                                  Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 
Den årlige generalforsamling afholdes torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00. 
Generalforsamlingen finder sted i foreningens klubhus, Værkevadsvej 32B, 4100 Ringsted. 
 

                        Dagsorden for Generalforsamlingen 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
 

2. Formandens / Bestyrelsens beretning. 
 

3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
 

4. Indkommende forslag. 
 

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer. 
 

6. Drøftelse af kommende års aktiviteter. 
 

7. Eventuelt. 
 
På valg i 2016 er. 
Bestyrelsesmedlem: Torben S. Nielsen, Per Christensen, Torben B. Jensen og 
Alex Andersen. 
Suppleanter. Allan Berthelsen og Mads Larsen. 
Revisorer: John Christensen og Stefan Ågesen. 
Alle ønsker genvalg. 
 
Kun fremmødte medlemmer der har betalt kontingent for år 2016 har stemmeret på 
generalforsamlingen. 
 
For god ordens skyld gøres opmærksom på at forslag som medlemmer ønsker behandlet på 
Generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes §6 være formanden i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen. 
Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive serveret en lille forfriskning. 
 
 



 
 

           Vigersted skytteforening                                  
 
                   Medlems information 
                                                                                                                                      1. marts 2016 
 
Kontingentet kr.450,-  for voksne og kr. 225,- for unge under 18 år bedes indbetalt til foreningens 
bank Nordea reg. 2282 konto 2551 284 967 med angivelse af medlems nr. og efternavn. 
For dem der ønsker at betale kontant bedes i rette henvendelse til kassereren på tlf 22 32 23 44 
 
Kontingentet bedes betalt senest 18 marts 2016. 

 
Medlems nr. står i e-mailen sammen med jeres navn. 
Kontingentet gælder for perioden 1 marts 2016 til 28. februar 2017 
 
På hjemmesiden vil det blive opdateret hvis der er ændringer og anden aktivitet på vore skydedage. 
www.vigerstedskytteforening.dk 
 
For medlemmer der har våben (SKV2) i foreningen skal ved skydninger medbringe jeres våben 
påtegninger samt medlemskort til foreningen. Politiet er begyndt at give bøder hvis dette ikke er i 
orden. 
De medlemmer der har våben påtegninger i foreningen skal ifølge SKV registreringen møde mindst 
4 gange årligt til skydning i foreningen. (Gælder kun håndvåben). 
I tilfælde, hvor kravene ikke efterleves, vil foreningen være nødsaget til foranledige tilbagekaldes af 
våben påtegning. 
I påkommende tilfælde kan denne skrivelse betragtes som forvarsel til SKV5. 
 
Vigersted Skytteforening ønsker i løbet af Maj måned at opstarte en ny skydning der fortrinsvis vil 
foregå på 50m banen, der vil senere blive sendt en mail med hvilken skydning vi vil tilbyde og 
derefter vil medlemmerne kunne tilslutte sig skydningen på hjemmesiden. 
 
Velmødt i sæsonen 2016 
 
Med venlig hilsen 
 
Vigersted Skytteforening 

 

Bestyrelsen 

 
 


