
Referat fra Generalforsamling i Aulum skytteforening d. 28.10.2020 

Mødet blev pga corona situationen afholdt uden fremmøde. Da det er et krav at der skal afholdes 

generalforsamling inden 1. november. 

Dagsorden, formandens beretning, samt regnskab blev sendt rundt i en mail til alle foreningens 

medlemmer den 26/10 2020. 

Foreningens medlemmer har så via fuldmagt givet formand Erik Bukalo ret til følgende: at afholde 

generalforsamlingen, godkende vedhæftede beretning og regnskab, samt genvælge/vælge opstillede 

kandidater. 

 

Dagsorden: 

Velkomst. 

1. Formandens beretning. 

2. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

3. Valg af bestyrelse 

På valg er: 

A. Erik Bukalo - Modtager genvalg 

B. Marianne Bukalo - Modtager genvalg 

C. Michael Stephensen - Modtager genvalg 

D. Malene Jensen - Modtager ikke genvalg – 

Her foreslår bestyrelsen: Dennis Dahlin Hansen 

 

4. Valg af revisor 

På valg i år er Leif Højmark - Modtager genvalg 

 

Formandens beretning: 

Formandens beretning 2019-2020. 

 

September. 

Vi starter i september med skoleskydning, der kommer ingen første gang og kun anden gang vi har 

henvendt 

os til skolen men det havde ingen effekt. 



Oktober. 

01-10 er officiel opstart i Skytteforeningen det er glædeligt at der er kommet 18 nye Børne skytter og 4 

voksne de første uger. 

Vi har skydesportens dag den 12. oktober der var 12 på besøg og det gav et par medlemmer. V havde og 

valgt at have aktiv ferie i år, der var tilmeldt 24 men der var ca. 30 inden det var forbi. 

November. 

Anne en lære fra skolen vender tilbage med en tid hvor skolen vil have 2. 4 klasser til at prøve at skyde 

Der er ca. 48 elever og det er selvfølgelig i skole tiden. Aftalen blev den 28 februar 

27. Holder vi forældreaften der kommer kun 2 så vi holder det når sæsonen starter og håber på større frem 

møde 

December: 

Vi holder stævne i uge 50, der er godet besøgt 126 skytter og 266 skydninger. 28 pistol skytter som skød 28 

cal 22 pistol 12 luftpistol skydninger og ugen efter juleafslutning for voksne om mandagen og børn tirsdag. 

Og så blev det juleferie 

Januar 

Starter op og det ser ud til at der er en del der har svært ved at komme irgang igen især i Børne afdelingen. 

Men sidst på måneden er alle tilbage igen. Dejligt 

Februar: 

Midt i februar er alle børnene i gang igen (dejligt) 

Den 28 feb har vi besøg af 45 børn fra skolen besøget går rigtigt godt og vi får en god kontakt til skolen som 

vi vil følge op på. 

Marts 

Natten til den 04-03 er der indbrud i skytten, det blev ikke stålet noget. 

Vi afholder Landsdels mesterskab på pistol den 04. 06. 07.marts. Det er ikke særligt godt besøgt må vi 

konstater 

Det er også den 07-03 at DM i marts måned bliver aflyst det er ærgerligt da vi havde 16 børn-junior der var 

meldt til. 

PGA Corona virus lukker vi skydebanen ned den 12-03-2020. 

Covid har ca. kostet os 12-18000 tusind i mistet udlejninger og salg af amu osv 

 



 

Fremlæggelse af revideret regnskab: 

Regnskabet er godkendt. 

Det endte ud med et overskud på god 41.500 kr. hvilket anses for ret flot, i et år hvor Corona har gjort flere 

ting vanskelige, herunder færre udlejninger. 

Vi har haft langt færre udgifter i regnskabsåret 2019/20 end i året før, hvor det nye byggeri stod på. 

Det anslås, at vi har mistet 12.000-18.000 kr. for manglende udlejninger pga. Corona restriktioner henover  

foråret/sommeren, men vi har til gengæld modtaget 17.600 kr. i Covid-19 tilskud fra DIF/DGI.    

 

Valg af bestyrelse: 

Alle på valg, på nær Malene Jensen ønskede genvalg. Dennis Dahlin Hansen blev valgt ind i stedet for 

Malene Jensen. 

 

Evt.  

Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen. 

Referatet er udarbejdet ud fra den omsendte mail med dagsorden, formandens beretning, samt regnskab. 


