
Referat fra generalforsamling i VAH 2011. 

 
Dato: 24/10 2011 

 

Valg af dirigent og skriftfører: 
  
Dirigent: Gunnar Bennedsen 
Skriftfører: Rasmus Vemmelund 

 

Formanden orienterer om holdskydning: 
 

Dødsfald: Der blev afholdt 1 minuts stilhed for Børge Thomsen og Hans Lilholm Petersen, som desværre ikke 
længere er i blandt os… 

 
Jan fortalte herefter at skydningen var forløbet planmæssigt, og at dette i høj grad var Tommy Hvid’s 
fortjeneste. Han har gennem hele sæsonen ydet en stor indsats og uden ham var VAH 2011 nok ikke blevet 
til noget.  

Ud over det kunne der fortælles at der havde deltaget 374 skytter på 62 forskellige hold, fordelt på 16 
serier.  

 

Kasseres regnskab: 
  
Godkendt uden anmærkning. 

 

Valg af bestyrelse:  

 
Jan Rasmussen (modtog ej genvalg) 
Hardy Iversen (modtog ej genvalg) 
Bilagskontrollant Fin Johansen 
  
Valgt i stedet for Jan og Hardy blev Gunnar Bennedsen og Nikolai Dammand. 
Fin Johansen modtog genvalg. 
  
Forslag til ændringer: 
 

Der har gennem sæsonen været ”situationer” hvor enkelte skytter/hold ikke har været enige, og man har 
ønsket ændringer til de eksisterende regler. Fra bestyrelsens side synes vi det er fint med dialog, men det 
skal foregå i en fornuftig tone.  

Herunder er de forslag der skriftligt var kommet bestyrelsen i hænde (desværre var nedenstående personer 
ikke at finde ved generalforsamlingen): 

 
Forslag fra Jens Ove Lykkeberg, licensnr. 31-1117: Ændringsforslag til §8 RESERVE!: 

JOL vil efter en konflikt med et Fredericia-hold, have ændret tidsfristen for indsættelse af ekstra reserve. 
Senest kl. 18:00 skal aftalen med indsættelse af ekstra reserve være på plads. Han mener at dette bevirker, 
at der ikke kan indsættes den på dagen bedste reserve, og at reserven ikke kan nå at træne. 

 



Forsamlingen var ret enig om, at de regler der allerede nu er på området er gode nok. Nogle gange skal 
man måske tage skydningen for hvad den er; en hyggelig holdskydning. Det har i øvrigt altid været tilladt at 
træne inden en holdskydning. Reserve eller ej! En regelændring er nok ikke vejen frem… 
 

Forslag fra Frank Petersen, licensnr. 24-763: Vedr. udregning af gennemsnit ud fra 32 duer: 

FP mener ikke forsøget med brøkdelsgennemsnittet for henholdsvis 24 og 40 duer er hensigtsmæssigt da 
det giver en forkert sammenligningsbaggrund i forhold til antallet af enkeltduer og dubletter. 

Han foreslår i stedet:  

1. At dem der skyder til 24 duer fremover skal skyde til 32 duer. På den måde skyder man til 2 
dubletter uanset om man skyder til 32 eller 40 duer. 

2. At der skydes til 2 dubletter i 24 duers serier. 3 dubletter i 40 duers serier. 

 

Igen var forsamlingen meget enig om at intet skulle laves om. Sidste års udregninger af brøkdelsgennemsnit 
var kun ment som et forsøg, der samtidigt var relativt let at afprøve. Fremover bliver snittet regnet for 24 
duer, uanset om der skydes til 24 eller 40 duer. De første 6 duer tæller, og der skydes til 1 dublet i 24 duers 
serier, 2 dubletter i 40 duers serier. Fordi alle andre gør det anderledes behøver VAH ikke følge trop, som 
det blev sagt.  

Man skal også tænke på at hver gang, der skal laves ændringer at denne karakter er der et ret omfattende 
system bagved der skal laves om.  

 

Fra bestyrelsens side vil vi gerne opfordre folk der indsender ændringsforslag til rent faktisk også at møde 
op til generalforsamlingen. Så er det lidt nemmere at få uddybet de tanker der typisk ligger bag forslagene, 
og forslagene ville sikkert også blive taget lidt mere seriøst, - end det forståeligt nok var tilfældet. 

 

Tidsrum for turneringen: 
  
Turneringen vil løbe fra midt i april til midt i juni, således at alle skydninger på nær finaleskydningen er 
afholdt inden industrisommerferier osv. 

 

Fastsætte dato og sted for finaleskydningen: 
  
Duelykke, 4. aug. 2012.  

Forsamlingen ønskede Duelykke tillykke med skydningen og valget til bestyrelsen i form af Nikolaj 
Dammand. 

 

Evt.: 
  
Vi skal huske at ændre pkt. 5 til: ”Forslag til ændringer / Indkomne forslag” 


