
Vejle Amts Holdskydning. 

Referat fra generalforsamling mandag d. 22.oktober 2018, kl. 19.30 afholdt i 
klubhuset, Givskud skydebane i Riis. 

1. Velkomst.  Formand Jørgen Kjær bød forsamlingen velkommen til årets generalforsamling. 

2. Valg af Dirigent. Edvard Vemmelund blev valgt som dirigent. 

3. Valg af skriftfører og Stemmetællere. Ove Elvin Jensen blev valgt som skriftfører. Jan 
Fomsgaard og Rasmus Knudsen blev valgt som stemmetællere.   

4. Formandens beretning. Jørgen Kjær udtrykte tilfredshed med både udvikling og afvikling af 
årets konkurrencer idet der var sket en lille stigning i både antal skytter og hold. 

5. Orientering fra turneringslederen mm.  Claus Mikkelsen udtrykte ligeledes tilfredshed 
med afviklingen af årets konkurrencer, idet der dog på et tidspunkt af året blev spredt lidt ”galle” 
på grund af manglende oplysninger på resultatlisterne. Claus uddybede årsagen til ”udslippet” 
men var stort set tilfreds. 

6. Aflæggelsen af regnskab. Carsten Mülbach fremlagde regnskabet for 2018. Driftsresultatet 

viste et overskud på k. 68,51. Balancen viste et resultat på kr. 44.036,33  hvilket er en lille 
fremgang i.f.t. sidste periode. Regnskabet blev godkendt. 

7. Indkomne forslag. Der var indkommet 4 forslag. se bilag 1-4.   

Forslag fra Tørring 1. bilag 1.- Forslag fra ØFC3. bilag2.- Forslag fra Sven Bjerg. bilag3.- Forslag fra 
Jørgen Petersen Ødsted. bilag 4. 

3 første forslag drejede sig stort set om hvorvidt man for eftertiden skulle skyde til to eller tre 
dubleer ved 40 duers skydninger. Der blev stemt skriftligt og første afstemning drejede sig om 
hvorvidt man skulle skyde i en eller to rækker. Afstemningsresultatet blev 14 stemte for 1 række, 
42 stemte for 2 rækker. Resultatet blev, at man skyder i to rækker og afgør ved tilmeldingen 
hvorvidt man skyder til 24 eller 40 duer. 

Afstemningen om hvorvidt man skulle skyde til to eller tre dubleer ved 40 duers skydning. For to 
dubleer 6 stk. For tre dubleer 51 stk. Resultatet blev at man for eftertiden skyder til tre dubleer. 

Afstemningen om hvorvidt man skulle skyde til en eller to dubleer ved 24 duers skydninger. 

24 stemmer for 1 duble, 23 stemte for to dubleer, 8 stemte blank. Resultatet blev, at man for 
eftertiden skyder 24 duers konkurrencer med 1 duble. 



Forslag 4. Jørgen Petersen foreslog. At man kunne bruge hele juni måned til afvikling af 
konkurrencerne. Forslaget blev nedstemt. 

Vi fortsætter som før, men er et hold forhindret må holdene selv internt finde ud af dato og 
klokkeslæt for skydningens afvikling.  Dato og klokkeslæt meddeles til skydelederen. 

8. bestyrelsens forslag. Bestyrelsens forslag drejede sig hovedsagelig om ændringer i 
vedtægter på grund af ændrede tilhørsforhold til Dansk Flugtskydnings Forbund –Dansk Skytte 
Union eller ændrede synspunkter i forhold til gældende regler. Hele det eks. regelsæt er vedlagt 
som bilag hvor ændringerne er markeret med farvelagt overstregning. Det renskrevne regelsæt 
med ændringer tilføjet er ligeledes vedhæftet. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

9. Fastsættelse af priser. Det blev vedtaget, at priser fortsætter uændret. 

10. Valg til bestyrelsen. Claus E Mikkelsen og Leif Sabro Petersen var begge på valg. Begge 
blev genvalgt med akklamation. 

Valg af 1 og 2 suppleant for bestyrelsen. 1 supl. Flemming Jacobsen, 2 supl. Jan Fomsgaard.  Begge 
blev genvalgt. 

Valg af suppleant for revisor. Nuværende supl. Jens Knop, blev genvalgt. 

11. Fastsættelse af tidsrum for turneringen.  Tidrummer blev fastsat til medio april til Juni 
måned. 

12. Fastsættelse af tid og sted for finale i 2019. 3. august 2019 afholdes finale i Givskud på 
skydebanen i Riis. 

13. Evt. Der var ingen punkter til debat under evt. Ingen ønskede ordet. 

Aftenen sluttede med kaffe og madder med rullepølse og ost. 

 

Vejle d. 23.10.2018. 

Ref/ Ove Elvin Jensen 

  


