
 
Laugsstyrelsesmøde 25. juli på Stigsnæs Kystbatteri Venner. 
 
Laugsformand Steen Olsen bød velkommen 
 
Punkt 1 jf. vedtægter 
Lars Wolthers valgt som dirigent 
 
Vedtægternes bestemmelser om indkaldelse var ikke overholdt på 
grund af Covid-19 situationen, men ingen indvendinger fra 
medlemmerne. 
 
Punkt 2 Formandens beretning 
Laugsformand Steen Olsen holdt beretning – beretning vedhæftes. 
 
Punkt 3 Kassererens beretning 
Kasserer Torben Christiansen gennemgik selve 
genrejsningsprojektets økonomi. 
 
Venne Foreningens regnskab for det første drift år frem til 31. 
december 2019 blev gennemgået og vedtaget med applaus - vedhæftes 
 
Punkt 4 Forslag  

• Gorm Rasmussen mener, at vi skal have kontakt til de andre 
skydelaug i Danmark for at invitere dem. Henrik Falch 
arbejder videre med sagen sammen med Gorm med flere. 

• Taler skal være korte. 
• Flyere skal være til at printe fra hjemmesiden. 

 
Punkt 5 Budget 2020 
Problem at hente penge hjem. Alternative indtægtskilder 
efterlyses. Budgettet delt rundt. 
Kontingent - uændret 
 
Punkt 6 Arbejdsplan 
Førstkommende Laugmøde bliver der drøftet en arbejdsplan for 2020 
og kommende år. 
 
Punkt 7 Valg 
Det første år (2019) blev bestyrelsen valgt: 

• Valgt for 2 år: Gorm Rasmussen, Henrik Falch, Jan Sørensen.  
• Valgt for et år: Torben Christiansen, Carl-Emil Frederiksen 

og Steen Olsen.  
• Lars Wolters blev valgt som Skælskør Turistforenings 

repræsentant og kontaktperson i bestyrelsen. Lars er blevet 
genvalgt af turistforeningen i 2020. 

• Intern revisor Arne Hansen ønsker ikke genvalg. 
• Suppleant Arvid Gaardbo og Buchwald 

Genvalg til alle, undtagen bilagskontrollantposten, hvor Arvid 
Gaardbo blev valgt i stedet for Arne Hansen, der på grund af 
sygdom ikke ønskede genvalg. 



 
 
Punkt 8 Eventuelt  
Samarbejde med Agersø Batteri om undervisning og formidling blev 
drøftet – genoptages næste møde. 
 
Krudt kan sponsoreres af lokale virksomheder. Gorm arbejder videre 
med sagen – genoptages på førstkommende møde. 
 
Der arbejdes med at kunne formidle arrangementer ud i en bredere 
kreds af netværk 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 


