
  

 

Det gamle Vejle Amt holdskydning. 

Referat fra Generalforsamling afholdt d. 21.10.2013. I Den Gamle 
Brugs i Givskud.      

  

 

1. Valg af dirigent og skriftfører. Edvard Vemmelund blev valgt til dirigent. Til 
skriftfører valgtes Ove Elvin Jensen. 

2. Formandens beretning.  Jørgen Kjær berettede efter sin velkomst om årets forløb. 
En særlig tak lød til Ødsted Jagtforening for godt arrangement ved finaleskydningen 
2013. 
 Ros og ris til klubberne og skytterne. Der havde været afholdt mange gode     
arrangementer i 2013 med et godt forløb og gode resultater. Det blev i år gennemført,  
at alle skytters resultater blev ført til protokol hvoraf man så vælger de 4 bedste 
skytter som tællende fra hvert hold. Formanden henstillede til klubberne, at man 
husker, at aflevere sidste års vundne pokaler. Det giver en trist og træls stemning når 
man ikke kan overrække de netop vundne pokaler ved stævnets afslutning. 

                    3    Orientering fra turneringslederen Claus Mikkelsen. Der har deltaget i alt 376     
      skytter fordelt på 62 hold. Claus efterlyste bedre planlægning af årets finaleskydning  
       idet enkelte hold framelder alt for sent. Eks. Aftenen før arrangementet. Efterlyste evt 
       bødestraf i sådanne tilfælde. Der bliver ikke udsendt informationsmateriale eller 
       skemaer pr. post. Det ligger alt sammen på foreningens hjemmeside eller kan rekvi- 
       reres hos Claus der sender det elektronisk.   

     4    Holdskydningens regnskab. 
         Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Der var store besparelser på porto. 

 
 5   Valg af bestyrelse.  

                                Følgende var på valg: 
- Jørgen Kjær 
- Gunnar Bennedsen 
- Nikolaj Dammann. 
      Alle blev genvalgt. 
      Bilagskontrollant Finn Johansen blev genvalgt. 

 
6. Godkendelse af eks. Vedtægter. 

         Eks. vedtægter med sidst tilføjede ændringer 2012. blev gennemgået og godkendt. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                       7. Indkommende forslag.     
     Nye og yderligere vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen blev gennemgået og   
     godkendt af generalforsamlingen dog med den tilføjelse, at bestyrelsen gennemgår  
     forsikringsvedtægterne for at få et sikkert overblik over ansvarsfordelingen. Man   
     rekvirerer evt. ekstern bistand udefra for,  at sikre forsikringsforholdende.    
     Flere parter kan indgå i overvejelserne 
     -skytten 
      -publikum 
      -skydebanens evt. ansatte.  
      -ansvarlige ledere.  
       
     Et nyt sæt vedtægter er på nuværende tidspunkt allerede sammenskrevet og lagt ind  
     På foreningens hjemmeside. 
     
     Yderligere forslag blev fremlagt. 
      Jørgen Pedersen, Ødsted kom med forslag om, at alle Hold skulle skyde til 40 duer  
      Incl. 3 dubleer.                          
      Forslaget blev nedstemt. For forsalget stemte 3. Imod stemte 44. 
        
      Gunnar Bennedsen foreslog, at holdene kunne bestå af 4-6 skytter. Var der mere      
     End 5 skytter skulle reserveskytter indsættes før skydnings start. 4 bedste skytter  
     Skulle være gældende. Forslaget blev nedstemt. For forslaget stemte 13.  Imod 34. 
 
       Leif Sabroe Petersen foreslog, at der på finaledagen kun skulle afholdes en     

   Skydning som skulle tælle i begge discipliner. Resultatet fra holdskydningen skulle              
    Også gælde i den individuelle konkurrence. Forslaget indeholdt endvidere ønske om   
   At den arrangerende klub afholdt en lukket eller åben konkurrence efter at det   
   Officielle mesterskab var alsluttet. 

       Forslaget blev tilbagetrukket før afstemning. 
  
 8.   Fastsættelse af tidsrum for turneringen. 
        Tidsrummet blev fastlagt til medio april til ultimo juni måned.   
 
  9.  Fastsættelse af tid og sted for finaleskydningen 2014. 
         Skydningen afholdes hos ØFC i Horsens d. 2 august. 
 
 10.  Evt.  
         Der blev udtrykt ønske om, at planlægningen til finaleskydningen skulle være      
bedre. Tidsskemaer der er offentliggjort før skydningens afholdelse, skal overholdes 
          .Man henstiller til alle parter både baneledelse, men også skytter, at tiderne respek-        
         teres.  Man henstiller, at banerne (foruden dommere og trykkere) stiller ekstra  
         mandskab til rådighed for, at sørge for at holdene informeres i god tid. Derved  
         spares tid. 
       
          Mødet sluttede med kaffe og boller. 
 
            Vejle d. 23.10.2014 
            Ref/OEJ- 


