Vejle Amts Holdskydning.
Referat fra generalforsamling afholdt i Den Gamle Brugs i Givskud mandag
d. 27.oktober 2014 kl. 19.30.
1. Valg af dirigent, skriftfører samt stemmetæller. Claus Petersen blev valgt
som dirigent, til skriftfører valgtes Ove Elvin Jensen, som stemmetællere
valgtes Ib Andersen og Bent Hermansen.
2. Formandens beretning. Formand Jørgen Kjær roste Østjydsk Flugtskydnings
Center for et godt arrangement i forbindelse med finalen i august måned.
Der deltog ialt 396 skytter fordelt på 66 hold. Arrangementet blev af
formanden betegnet som absolut godkendt.
3. Orientering fra turneringslederen. Claus roste skytterne og holdene for en
god indsats, især var han glad for indberetningerne der stort set var gået
uden problemer. Enkelte licensnumre var udeblevet, men det blev rettet.
Claus var også tilfreds med finaleskydningen i Horsens, ingen problemer,
det hele klappede.
4. Holdskydningens regnskab ved regnskabsføreren. Regnskabet blev uden
videre kommentarer godkendt, idet dog regnskabsføreren Karsten Mülback
oplyste, at årets driftsunderskud skyldtes, at man på grund af voksende
egenkapital sidste år, valgte ikke at regulere priserne.
5. Indkomne forslag. Forslag fra Jens Knop Højderyggen. Resultatet af 40
duers skydning omregnes til 24 duers gennemsnit ved hjælp af en procent
sats. Forslaget blev vedtaget.
6. Bestyrelsens forslag. Finaleskydningen afvikles med 40 duer incl. 2 dubleer
til alle. Der skydes kun en skydning og resultatet gælder også for den
individuelle præstation. Forslaget blev godkendt.
Banen skal for at få tildelt en finaleskydning have ordnede toiletforhold og
der må gerne være en ekstra bane til serieskydning. Banen skal stille med
mindst en dommer eller skriver på hver standplads til afvikling af
holdskydningen. Holdene trykker selv duerne ud. Banen skal stille med en
dommer og en trykker på hver standplads til den individuelle skydning
Forslaget blev godkendt.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. På ulige år vælges 3
medlemmer til bestyrelsen, på lige år vælges 2 medlemmer. Samt en
revisor. Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter samt en
revisorsuppleant hvert år. Valget som suppleant gælder for et år ad gangen.
7. Justering af priser. Ved finaleskydning hæves indskuddet fra nuværende kr.
65,- til fremtidig kr. 75,-.
Duepriser ved finaleskydning afregnes med priser svarende til priser på
træningsserier på den arrangerende bane.
8. Godkendelse af vedtægter som blev godkendt ved sidste års
generalforsamling. Teksten blev godkendt. Bestyrelsens nye godkendte
forslag tilføjes vedtægterne. ( den fulde tekst kan ses på Holdskydningens
hjemmesidde www.holdskydning.dk)
9. Valg til Bestyrelsen. Turneringsleder Claus Mikkelsen. Enstemmig genvalgt.
Leif Sabroe Petersen. Enstemmigt genvalgt.
Valg af 1. og 2. suppleant for bestyrelsen. Lars Pedersen og Jan Fomsgaard
blev valgt.
Valg af revisor suppleant. Jens Knop blev nyvalgt.
10. Fastsættelse af tidsrum for turneringen. Tidsrummet blev fastsat til medio
april til ultimo juni.
11. Fastsættelse af dato og sted for finalen 2015. Finalen finder sted 1. august
i Vamdrup.
12. Ordstyreren henstillede til forsamlingen, at der for eftertiden ved dødsfald
ikke skal proklameres stilhed for at mindes afdøde eller nævnes navne idet
der ofte vil være andre personer i kredsen der af en eller anden årsag bliver
glemt.
Generalforsamlingen sluttede med kaffe og brød.
Vejle d. 31.10.2014. Ref/ OEJ/-

