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Referat fra generalforsamlingen den 24/10-2005.  

1.  Dirigent Finn Johansen. Skriftfører Børge Bennedsen.  

2. Formandens beretning: I år var der i alt tilmeldt 52 hold fra 19 foreninger fordelt i 
13 serier med i alt 307 skytter. I forhold til år 2004 er det en fremgang på 1 serie, 5 
hold og 22 skytter, stort set samme fremgang som fra 2003 til 2004. Gennem de 9 år 
holdskydningen har eksisteret, har der været deltagelse af ca. 600 skytter. Ellers kun 
omtalt ”løst og fast” omkring afvikling af holdskydninger og finaleskydningen. 
Beretningen godkendt.  

3. Kassererens regnskab blev gennemgået og godkendt. Vi har nu aktiver for ca. kr. 
32.000,-, hvilket er en fremgang på ca. kr. 6.000,-  

4. Valg til bestyrelsen: 
Børge Bennedsen og Jan Rasmussen blev genvalgt for 2 år.  
Ny turneringsleder og kasserer blev Claus E Mikkelsen, valgt for 2 år.  

Ny bilagskontrollant blev Finn Johansen, valgt for 2 år.  

5. Holdturneringen i 2006 forventes påbegyndt i uge 17 - afhængig af tilslutningen.  

5a. Fremkomne forslag:  

Fra Højderyggen: ”Fordeling af finaleskydningen ønskes fordelt imellem banerne og 
ikke imellem kredsene”. Forslaget blev vedtaget.  

Fra Ødsted og Flemming Bakkegård var der forslag om ændring af reglerne for 
beregning af skytternes gennemsnit. De 2 forslag blev forkastet, vi fortsætter derfor 
uændret.  

Fra Tommy Hvid: ”At der må bruges baner uden for amtet i nødvendigt omfang”. 
Begrundelsen herfor, er forventet manglende kapacitet i Vingsted. Forslaget blev 
vedtaget.  

6. Finaleskydningen i 2006 afholdes lørdag den 5.august af Tørring Jagtforening.  

7. I Vingsted blev der i 2005 afholdt 45 holdskydninger, d.v.s. at 15 hold har benyttet 
banen i år til holdskydninger. Det svarer til 32% af de hold, der var tilmeldt 
holdskydningen for Vejle amt  i 2005. Det blev oplyst på generalforsamlingen, at der 
kun ventes mulighed for flugtskydning på 2 ugentlige hverdage, og nogle få 
weekendskydninger. Givskud og Horsens har ledig banekapacitet, og kan kontaktes 
for aftale om afvikling af holdskydninger i 2006. 
Der er ikke i bestyrelsen drøftet mulige ændringer i forbindelse med oprettelse af de 
nye regioner i DK. 
Næste års generalforsamling bliver mandag den 23/10-2006. 
Der var 16 deltagere til generalforsamlingen.  
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