
 

 Til Landsdelsforeningerne 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ø-Udvalget for skydning 
Frank Larsen 
Klintevej 217 
4780 Stege 
 

Mobilnr.:  51 27 32 34 

 

e-mail: fhhl20@mail.tele.dk 

 

Dato: . 31. oktober 2020 

 

Referat af Årsmøde 2020 i Ø-Udvalget, afholdt  

Søndag d. 22. november kl. 11:00 
Sted: Korsør Skytteforening, Møllevangen 51, 4220 
Korsør 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af repræsentanter – der var mødt 2 fra 
 DGI Storstrømmen og 3 fra DGI Midt- og 
 Vestsjælland  
3. Formandens beretning – Godkendt 
4. Forelæggelse af regnskab – Godkendt. 
5. Fastsættelse af kontingent fra landsdelsforeningerne  
 Uændret 
6. Debatemne om vedtægtsændring - Intet 
7. Indkomne forslag  

 Forslag om ændring af vedtægterne, således 
at der alene er tre bestyrelsesmedlemmer. 

 Forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.   
8. Valg 

 Formand Frank Larsen – modtager genvalg - 
Genvalgt 

 1 udvalgsmedlem 
Erik Benée Petersen– modtager genvalg - Genvalgt 

 1 suppleant 
Aksel Hemmingsen – modtager genvalg - Genvalgt 

9. Eventuelt – Ingen indlæg. 
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BILAG 1: 
 
Ø – Udvalget årsmøde  
 
Beretning Ø udvalget 2020 
       
Det er ikke de store ting der er sket i ø udvalget i åre løb, 
vi har afholdt det årlige ø stævne på 15 m på både pistol 
og riffel. 
 
I 2019 var der 355 deltager på cal. 22 i år 288, på luft riffel 
var deltagerne 182 og i år 187, på pistol var talende cal. 
22 87 og i år 76 på luft pistol var deltagelsen 52 og i år 46, 
i alt var 1193 skydninger. Det var det første år vor de 
afholdene foreninger selv kunne indtaste resultater i 
stævne programmet, der efter ud skrive en total resultat 
liste. 
 
Jeg ved ikke hvordan det bliver til næste år vi har udsendt 
til de foreninger som var med i år om de vil afholde 
stævnet til næste år, om der udtages unge skytter til 
præmie våben fra ø stævnet og Jylland stævnet.   
 
Der skal nok oplyses noget mere til unge skytter hvad 
muligheder der er for at deltage og der skal skydes en 
hoved og en mesterskabs skydning for jeg kunne se at det 
var mange af de unge skytter som kun havde skudt en 
hoved skydning i år.  
 
Jeg kan konstatere at der ikke afholdes så mange stævner 
på grund af forsamlings forbuddet.  
 
Til sidst vil jeg takke landsdelene for at støtte ø udvalget. 
Jeg vil også takke bestyrelsen og vores revisor for deres 
arbejde i det forløbende år. 
 
Formand Frank Larsen. 
 
 

BILAG 2: 
 
Antal stemmeberettigede er taget fra DGI Skydnings 
seneste formandsmøde 
 

Landsdelsnr. Navn Antal 
stemmeberettigede 

17. DGI Midt- og Vestsjælland 7 

18. DGI Nordsjælland 7 

21. DGI Storkøbenhavn 7 

23. DGI Storstrømmen 5 

25. DGI Bornholm 2 

  28 

 



 
BILAG 3: 
Oversigt over bestyrelsens sammensætning. 
 

  Bestyrelsens sammensætning Valgt i  
På valg 
i 2019 

På valg 
i 2020   

  Formand Frank Larsen 2003 2019 2020 Hvert år 

Nr. 1 Kasserer Erik Benée Petersen 2004 2018 2020 Lige år 

Nr. 2 Sekretær Bent Kruse 2009 2019 2021 Ulige år 

Nr. 3 Medlem Vakant 
   

Lige år 

Nr. 4 Medlem Vakant 
   

Ulige år 

  Suppleant Aksel Hemmingsen 2006 2019 2020 Hvert år 

Nr. 1 Revisor Jens Andersen 2007  2019 2021 Ulige år 
 
BILAG 4 Regnskab: 
  
 Regnskabet blev udleveret på årsmødet. 
 
Der var i regnskabsåret 01.08.2019 – 31.07.2020 et 
overskud på 21.042 kr. og en egenkapital pr. 31.07.2020 
på 57.926,50 kr.  
 


