
Vejle Amts Holdskydning 

 

Referat fra generalforsamlingen mandag den 19. oktober 2020 kl. 19.30, afholdt i 
klubhuset Givskud Skydebane i Riis. 

Der var 17 fremmødte. 

 

1. Velkomst 

Formand Jørgen Kjær byder forsamlingen velkommen til generalforsamlingen og 
foreslår Edward Vemmelund som dirigent. 

 

2. Valg af dirigent 

Edward Vemmelund valgt som dirigent. 

 

3. Valg af skriftfører og stemmetæller 

Skriftfører: Jonna Sørensen 

Stemmetæller: Jørgen Sørensen og Jan D Fomsgaard 

4. Formandens beretning 

Som vi alle ved, blev turneringen aflyst pga. Corona. Men inden da have Claus nået 
at lave alle holdene. I år var der tilmeldt 67 hold – 3 mere end sidste år. Der var 
tilmeldt 406 skytter – 21 mere end sidste år. 

Formanden bød det nye bestyrelsesmedlem, Jonna Sørensen velkommen. 

Formanden orienterede om, at banken ville lukke vores konto, da alle foreninger 
fremover skal have et CVR nr. for at have en konto. Vi har derfor nu oprettet os med 
CVR og fået en ny konto hos Danske Bank. Andre banker blev også kontaktet, men 
Danske Bank er valgt, da de ordner det hele – og vi har ingen forpligtigelser.  

Stor tak til vores kasserer Karsten Mülbach for et stort arbejde i den forbindelse. 

 

5. Orientering fra tuneringslederen mm. 

Det har været et mærkelig år i år. Vi var tæt på at slå alle rekorder med 67 hold. Alle 
var tilmeldt 40 duers. 

For at kunne afvikle en finaleskydning til 24 duer, så skal der være tilmeldt 8 hold.  

I år var tilmeldingsfristen rykket frem til 24/2. Dette fungerer rigtig godt og er mindre 
stressende. 



Da turneringen blev aflyst pga. Corona, var der flere forespørgsler på en reduceret 
turnering. Men dette kunne desværre ikke imødekommes. 

Det er ikke muligt at overføre holdene til næste år, så der bliver lavet nye hold - og 
tilmeldingsfristen rykkes yderligere ca. 8 dage frem. Dato kommer på hjemmesiden. 

Der blev spurgt til muligheden med en 7. mand på holdet. Der kan max være tilmeldt 
6 skytter på et hold så en eventuelt ekstra skytte kan kun være i form af en ekstra 
tilmeldt skytte efter gældende regler for ekstra skytte og vil man have en ekstra 
tilmeldt skytte med rundt skal man spørge det/den modstander hold/bane om lov - og 
man skal selv betale for vedkommende. En ekstra reserve kan kun tælle, hvis holdet 
er nede på 3. Der er krav om, at vedkommende skal have skudt mindst en gang af 
hensyn til at have et snit. Ekstra reserver kan tilmeldes hele perioden. Dog kan der 
ikke tilmeldes på finaledagen. 

Claus opfordrer til at man hellere ringer én gang for meget til ham med eventuelle 
spørgsmål, da det ellers kan have stor betydning senere, hvis ikke alle regler er 
overholdt.  

 

6. Holdskydningens regnskab ved regnskabsføreren 

Leif Sabro gennemgik regnskabets poster. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

7. Indkomne forslag  

Ingen forslag 

 

8. Bestyrelsens forslag 

Ingen forslag 

 

9. Fastsættelse af priser 

Priser er uændrede; 25 kr. pr skytte og 75 kr. pr. hold 

 

10. Valg til bestyrelsen 

Claus E. Mikkelsen blev genvalgt 

Leif Sabro blev genvalgt 

Suppleanter bliver således: 

1. Jan D Fomsgaard 
2. Flemming Jacobsen 



Revisor suppleant blev Jens Knop 

 

11. Fastsættelse af tidsrum for turneringen 

Start på turnering bliver i uge 15 - fra den 12/4-2021. 

Turnering afsluttes i uge 25 (24/6-2021). 

 

12. Fastsættelse af dato og bane for finalen 2020  

Næste års finaleskydning bliver afholdt den 7. august 2021 (uge 31). 

Følgende klubber blev foreslået: Højderyggen (2016) og Fredericia (2005). 

Det bliver i 2021 afholdt i Fredericia. 

 

13. Eventuelt 

Der blev takket for god ro og orden.  

Lis og Vagn havde på vanlig vis sørget for en bid brød og kaffe til os alle. 

 

 

 


