
    Søværnets Idrætsforening København Skydeudvalg 
Skydeudvalgsårsmøde 

  
Beslutningsreferat fra SIF KBH SKU Årsmøde mandag d. 21. februar 2021 kl. 1800 i Bræddehytten 

 
Formanden bød velkommen hvorefter Henning Grevelund blev valg til dirigent. 

 
1. Dirigenten konstaterede at årsmødet var lovligt varslet ved indkaldelse via mail til medlemmerne og konstaterede at 
der var 9 stemmeberettigede til stede. 
2. Derefter aflagde formanden beretning for de sidste ca. 7 måneder, da sidste års Årsmøde blev udsat til august 
måned pga. corona  
 
Aktivitet:  
I august deltog vi med en del skytter i Københavnermesterskabet, hvor vores skytter vandt mange medaljer og flere 
Københavnermesterskaber. DMI forbundsmesterskaber blev gennemført af SIF KBH Skydeudvalg på Københavns 
Skyttecenter  i september, hvor vores skytter vandt deres del af de gavekort som blev overrakt.   
Få af vores skytter deltog  i Dansk skytteunions DM 25 m pistol i Aarhus også i september. Et stort tillykke til 
medaljetagerne Københavnermesterskabet og Danmarksmesterskabet.  
Den ugentlige træning på Københavns Skyttecenter frem til 1. oktober og efterfølgende Nyholm er blevet gennemført.   
Vi er ved at købe endnu to andele i bunkeren ude på Københavns Skyttecenter, så vi er forberedt på at have kunne 
have alle våben i bunkeren, hvis FES skulle lukke skydebanen på Nyholm. Udvalgsbestyrelsen vil arbejde på at få 
flere aktive medlemmer i det daglige træningsmiljø, fremme CISM/ISSF skydnings disciplinerne både på riffel og 
pistol.  
Tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde de sidste ca. 6-7 måneder der er nu gået. 
Det er vigtigt at møde talstærkt op til SIF KBH generalforsamlingen i marts, hvis vi ønsker indflydelse på vores virke. 
 
3. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsens forslag: Aktivitetskontingent hæves fra 150 kr. til 200 kr. fra 2023 
blev vedtaget 
 
4. Valg 

 
1. Valg af formand: Kristen Trap er på valg (Modtager ikke genvalg) Ken Nielsen blev valgt  
2. Valg af kasserer: Henning Grevelund er ikke på valg  

                   3.   Valg af bestyrelse: Hans Nielsen er på valg Blev genvalgt 
                                   Arne Karsberg er på valg Blev genvalgt 

                                                      John Jensen er ikke på valg  
Eventuelt: 
Den ny formand Ken Nielsen holdt en afskedstale for den afgående formand. som havde været formand i ca. 30 år. 
Efter debat omkring forskellige aktuelle emner afsluttede den afgående formand årsmødet. 
 

Dirigent 
Henning Grevelund 

 


