
NÆSTRUP SKYTTECENTER                                         Næstrup 24.02.2018 
 

NÆSTRUP SKYTTECENTERS SKYDEBANEFORENING 
 

AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I NÆSTRUP SKYTTECENTER 

MANDAG DEN 19. MARTS 2018 kl. 19.00 
 

Med følgende dagsorden: 
 

1. Velkomst – valg af dirigent og stemmetællere. 
 

2. Aflæggelse af beretning. 
  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
 

4. Behandling af forslag. 
a.  Bestyrelsen ønsker §5 stk. 6 ændret  

fra: 
Midler fra det Gamle DDS Thy-Mors indsættes på separat konto, midlerne kan kun frigives ved 2/3 flertal af 
de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Renter af de overførte midler tillægges kontoen. 

Midler kan ikke frigives til dagligt drift. 

Til: 
Midler fra det Gamle DDS Thy-Mors indsættes på separat konto, midlerne kan kun frigives ved 2/3 flertal af 

de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Renter af de overførte midler Kan tillægges den daglige 
driftskonto. 

Midler kan ikke frigives til dagligt drift. 

 
5. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent  
 

6. Næstrup Skyttecenters Skydebaneforening? 
  

7. Valg af formand ”på valg hvert år”. 
Steen Bakke Nielsen (Modtager genvalg) 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesmedlem nr. 1 på valg Ulige år (2019) Irene Blak  

Bestyrelsesmedlem nr. 2 på valg ulige år (2019) Maren B. Pedersen 

 

Bestyrelsesmedlem nr. 3 på valg ulige år (2019) Thomas Jensen 
(Ønsker at udtræde af bestyrelsen uden for tur ”vælges for 1 år.”).   

Bestyrelsesmedlem nr. 4 på valg lige år (2018) Niels Mikkelsen 
(modtager Ikke genvalg vælges for 2 år)   

Bestyrelsesmedlem nr. 5 på valg lige år (2018) Brian Brix Christiansen 
(modtager Ikke genvalg vælges for 2 år). 

Bestyrelsesmedlem nr. 6 på valg lige år (2018) Ebbe Sørensen 
(modtager genvalg vælges for 2 år). 
 



Valg af suppleant.   Valg af 2 revisor 

Afgår Jens Meldgaard.  Afgår Anders Hilligsøe. 

Afgår Torben Søe   Afgår Jens Peter Toftdahl. 

 

Valg af 1 revisor suppleant. 

Afgår Kristian Kanstrup 

 

8. Eventuelt 
 

Alle Foreninger under DGI Nordjylland Skydning, THY-MORS, er selvskrevne 
medlemmer af Næstrup Skyttecenters Skydebaneforening. Kun fremmødte medlemmer 
af disse foreninger har stemmeret. 

 
Til generalforsamlingen tildeles hver kreds forlods 2 stemmeberettiget repræsentant. 
Derudover har hver Forening 1 stemmeberettiget repræsentant for hver påbegyndt 20 
aktive medlemmer. Kun frem-mødte repræsentanter har stemmeret. Repræsentanterne 
skal være aktive medlemmer af den Forening de repræsenterer og være fyldt 14 år. 

 
FORSLAG der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være indsendt til 
formanden 
Steen Bakke Nielsen Kanalvej 18, 7700 Thisted 
Mail: nscthymors@outlook.dk 
Inden den 12. marts 2017. 

 
Alle aktive og passive medlemmer af medlemsforeningerne under DDS THY-MORS, har 
ret til at overvære Generalforsamlingen og er velkomne hertil, dog uden stemmeret. 

 
BESTYRELSEN  

mailto:nscthymors@outlook.dk

