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Ordinært Årsmøde 
Årsmødet er samvirkets øverste myndighed i alle anliggender. Ordinært Årsmøde afholdes én gang årligt inden 15. 
marts. 
 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og allerede indkomne forslag skal finde sted med 4 ugers varsel ved 
skriftlig, herunder E-mail, indkaldelse til SkydebaneSamvirket Kær Vestermarks medlemmer samt via opslag på de 
tre foreningers og SkydebaneSamvirket Kær Vestermarks hjemmesider. 
 
Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære Årsmøde skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen seneste to 
uger før Årsmødets afholdelse.  
 
Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemsforeningerne sammen med dagsordenen og det 
reviderede regnskab sådan, at dette er i hænde senest en uge før Årsmødet. 
 
Adgang til Årsmødet har SkydebaneSamvirket Kær Vestermarks fem bestyrelses medlemmer, der alle har 
stemmeret. Samt øvrige medlemmer af Sønderborg Jagtforening, Sønderborg Skyttekreds, Borgerforeningen i 
Sønderborg, de nedsatte arbejdsudvalg samt repræsentanter fra de ikke faste brugere der har benyttet 
skydebanen i det forgangne regnskabsår, som alle har taleret men ikke stemmeret. 
 
Stemmeberettiget er de fem bestyrelsesmedlemmer i SkydebaneSamvirket Kær Vestermark, hver med én 
stemme.  
 
Et rettidig indvarslet Årsmøde er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
 
DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af formand (i lige år) 
8. Valg af kasserer (i ulige år) 
9. Valg af sekretær (i ulige år) 
10. Valg af to øvrige bestyrelsesmedlemmer 1 i lige år, 1 i ulige år) 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år) 
12. Eventuelt 

 
 
Bestyrelse på valg i 2021 
 
Formand   Kasserer   Sekretær 
Mogens Jensen   Jimmy Illner   Tommy Gram Knudsen 
 
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem  Revisor/ suppleant 
Torben Meier   Leif Larsen 
 
 


