
Referart af generalforsamling 13/8-2021 

Formanden indledte mødet med at byde alle velkomne, hvor efter der fortsattes med dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Niels Chr. Clemmensen blev valgt 

2. Valg af stemmetællere: Ulla Kjeldgaard og Rudi Steen 

3. Formandens beretning v/Jens Rasmussen  

Foreningen nåede i 2020 kun at holde åbent ca. 3 måneder.   

Ungdomsafdelingens DM-tur incl. overnatning var desværre et de arrangementer, som måtte 

aflyses pga. Corona, mens Ranglisteturneringen blev afholdt, som hjemmebaneskydninger med 

normal afregning foreningerne imellem. 

Vi har modtaget tilskud under hele nedlukningen fra både staten, DIF og DGI på ca. 131.000 kr., 

heraf ca. 45.000 i 2020 resten i 2021. 

Der er, af gode grunde, ingen arrangementer at berette om, men der har været en del aktivitet 

omkring nyt klubhus, hvor der nu ligger en projektbeskrivelse og tegning på hus. Kommunen havde 

først anvist et areal på Gl. Hellebækvej ved Helsingør Hallen, men har nu vedtaget en beliggenhed 

på Løvdalsvej ved siden af skolen. Selve indretningen af huset, vil blive med inddragelse af 

medlemmerne. 

Ellers ikke rigtigt noget at berette om 2020, så derfor vil fokus fremover være på genopbygningen 

af ungdomsafdelingen. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

4. Forelæggelse af revideret regnskab v/Tage Nielsen 

Der var ikke der store kommentarer til regnskabet pga. nedlukning 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

5. Fremlæggelse af budget 

Var en kopi af 2020 budgettet. 

6. Behandling af indkomne forslag 

Forslag fra rollatorholdet om at få lagt rengøringen af klubhuset i faste rammer, dog senest ved 

udflytningen til nyt klubhus, da de ikke længere har ressourcer til denne aktivitet. Bestyrelsen har 

taget det til efterretning og vil nedsætte en gruppe, som sammen med rollatorholdet vil finde en 

løsning. 

7. Fastsættelse af kontingent 



Fortsætter uændret, dog vil medlemmer, som har betalt aktivt medlemskab i 2020/21, få tilbudt 

kontingentet for 2021/22 til halv pris. 

8. Valg 

Følgende blev genvalgt med akklamation: Kasserer Tage Nielsen, bestyrelsesmedlemmerne: Jan 

Holmen Andersen, Rudi Steen og Christel Struge, bestyrelsessuppleant Jan Holm Larsen, revisor 

Flemming Stege samt revisorsuppleanterne Karsten Holmen Andersen og Steen Johansson. 

I stedet for bestyrelsessuppleant Steen Rudberg foreslog bestyrelsen Johanna Kacirek, som 

ligeledes blev valgt. 

9. Eventuelt 

Povl Sølvhøj Jørgensen efterlyste instruktører/hjælpere til afholdes af en fødselsdag lørdag den 4. 

september, hvor 30 personer skal skyde mellem klokken 15 og 18 – tilmelding til Povl asap. 

Formanden informere om, at fugleskydningen foregår den 28/8, husk købe skydekort og tilmelde 

sig til spisningen senest 25/8. 

Formanden informerede ligeledes om kræmmermarkedet den 10-12. september, hvor 

lygtepælen/grønt område, vil blive lagt sammen med kaffeteltet/blåt område – husk at tilmelde dig 

som hjælper! 

Der vil på vanligvis være infomøde onsdag den 8. september kl. 19.30. Nb. Der vil i år ikke blive 

indkøbt klubtrøjer, hvorfor den sorte trøje med guldtryk fra sidst skal genanvendes. 

Kasseren uddelte gaver til de fremmødte jubilarer og runde fødselsdage: Jens Rasmussen 40 år jubi, 

Flemming Brundam 70 år, samt Rudi Steen 50 år og Lennart 75 års fødselsdag og. 

Der udover ønskedes tillykke til jubilarerne Christian Sennels 60 år, Steen Johansson 60 år, Niels Høj 

50 år og Emil Ottendahl 25 år samt fødselaren Michael Munk Andersen 50 år. 

Formanden informerede om den første skydedag i ungdomsafdelingen, hvor bla. nye skytter og 

forældre fra sommerskydningen var mødt talrigt op, desværre blev ramt af et strømnedbrud på 

banerne, så den gratis skydning er forlænget til den første skydning i september. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden udbragte et trefoldigt leve for foreningen: 

Hurra hurra hurra HSF bum 

 

For referart: Lis Skov 


