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Valg af dirigent: Johnna Fugleberg valgt.
Valg af referent: Søren Fugleberg valgt.
Formandens beretning v. Søren Monies:
1) Historisk Skytteforbund oplever stadigt dalende aktivitet, herunder mødes forbundets bestyrelse ikke med
nogen fast frekvens. (ingen møder afholdt de seneste 3 år)
2) Den, af foreningen ansøgte, SKV registrering af et MG34 maskingevær (konverteret til repetér) er
endegyldigt afvist af Justitsministeriet. Dette sker med henvisning til at deaktiveringen af våbnets
fuldautomatiske funktion ikke anses for værende af permanent karakter. Det betalte beløb, på ca. 33.000
DKK er tilbagebetalt til foreningen, bortset fra et bankgebyr på ca. 250 DKK.
3) Jørgen Borgholt har doneret et antal våben til foreningen, herunder en M/96 og en Mosin Nagant.
Regnskab fremlagt af Finni Thostrup og enstemmigt godkendt, uden bemærkninger.
Det årlige kontingent fastholdes på 350 DKK.
Som budgetforslag for 2017, fremsættes 2016 budgettet, i uændret form.
Valg til bestyrelse:
1) Valg af sekretær: Martin Stawitzki genvælges, enstemmigt (in absentia).
2) Valg af kasserer: Finni Thostrup genvælges, enstemmigt.
3) Valg af 1 menigt bestyrelsesmedlem:
i. Bjarne Richard R. Nielsen (0 stemmer)
ii. Bjarne Hansen (3 stemmer)
iii. Søren T. Fugleberg (12 stemmer)
iv. Blanke stemmer (1)
4) Valg af 2 bestyrelses suppleanter: Steen Fugleberg og Peter Jeppesen genvælges, enstemmigt.
5) Valg af revisor: Bjarne Hansen genvælges enstemmigt.
Valg af revisor suppleant: Johnna Fugleberg vælges enstemmigt.
Valg af delegerede til Historisk Skytteforbunds årsmøde udgår, grundet manglende aktivitet, som nævnt under
formandens beretning.
Eventuelt:
1) Det præciseres, at der ved årskonkurrencenen - for en given klasse kræves mindst 7 gældende
skydninger, hvoraf de højest pointgivende er afgørende for endelig placering, i konkurrencen, samt
at der –ved pointlighed- uddeles førstepræmier svarende til antallet af ligestillede skytter.
2) Opfordring fra webmaster, Thomas Skjold, til at benytte hjemmesiden aktivt, samt melde sig ind i
foreningens Facebook gruppe. Bemærk at der er tale om en lukket gruppe og medlemskab af
foreningen er en forudsætning for optagelse i gruppen.

