Reerslev Skytte- og Idrætsforening
REFERAT
Generalforsamling 22. marts 2021
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Gitte Pedersen, Yvonne v d Berg, Jens Midt, Erik, Bjarne, Johannes, Erik Ørving,
Helge Johnsen
Indkaldt på RIFs hjemmeside og i Tingstedet februar 2021. Mødet blev indkaldt til virtuelt
møde og GF blev afholdt over internettet.
1. Formanden bød velkommen. Johannes Thulesen valgt som dirigent med akklamation.
Johannes konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Johan Galster valgt som referent
3. Valg af stemmetæller: afventer behov
4. Årsberetning:
Årsberetning for RIF 2020 ved Jens Midtgaard:
Coronaepidemien har gjort det svært at afholde aktiviteterne, og Motion og Styrke
stoppede tidligt i sæsonen. De aktive medlemmer har taget standsningerne pænt.
Nye aktiviteter er vanskelige at igangsætte pga. restriktionerne, vi ved endnu ikke hvornår
vi må starte igen.
Svømning har været meget påvirket allerede i forrige sæson. Ved nye sæsonstart var der
mindre tilmelding pga. nervøsitet for corona. Morgenmaden dog afmeldt. Børnesvømning
fik dog lov til at fortsætte indtil december.
Nogle deltagere har ytret ønske om tilbagebetaling i et eller andet omfang.
Der er behov for arbejde for at genstarte familiesvømningen
Beretningen godkendt uden afstemning.

Årsberetning fra Skytterne 2020 ved Helge Johnsen:
Al skydning indstillet, men udendørs skydning med dobbelt afstand fra april igangsat.
Ny udendørs aktivitet Field Target med mål på forskellige afstande med 30-40 besøgende.
Skoleskydning gennemført med hold a 4 elever. RIF var med til landsdelsskydning.
Indendørs skydning ikke gennemført. Ny miljøgodkendelse på skydebane vest med mere
skydetid men skærpede krav til støj. Nye krav til registrering af deltagere.

5. Regnskab
Kassereren fremlagde RIFs regnskab (1000 kr):
Indtægter
141
Svøm
74
Fodbold
18
Gym
34
Tilskud HTK 14
Udgifter
52

Gym
Svøm
Fodbold

14
12
11

Resultat
Balance

89
525

Godkendt af bilagskontrollanterne.
Overskuddet i regnskabet 2021 skyldes i høj grad ikkebetalte omk i 2020. Regnskabet
godkendt af GF.
Budget godkendt
Helge Johnsen fremlagde Skytternes regnskab (i 1000 kr):
Indtægter 166
Udgifter
160
Formue
186
Skytternes regnskab er endnu ikke godkendt.
Godkendt af bilagskontrollanterne.
6. Forslag
7. Valg af formand
Jens Midtgaard genopstillede og blev valgt til formand for hele RIF.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bjarne og Johan er på valg og blev genvalgt for en toårig periode (til 2023)
(Frands og Yvonne er valgt til 2022)
9. Valg af suppleanter
Gitte Pedersen valgt.
10. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant
Johannes Thulesen og Kurt Thomassen blev genvalgt som kontrollanter
og Ulla Christensen som suppleant.
11. Valg af fanebærer
Kurt Thomassen blev genvalgt.
12. Evt.
Intet

Referatet godkendt

Jens Midtgaard
Formand

Johannes Thulesen
Dirigent

Johan Galster
Referent

