Det Gamle Vejle Amts, Holdskydning.
Referat fra generalforsamling afholdt i klubhuset på skydebanen i Riis, mandag d.
23. oktober 2017, kl. 19.30.

1. Valg af dirigent, Skriftfører samt stemmetællere. Edvard Vemmelund blev valgt til dirigent, Ove
Elvin Jensen som skriftfører og til stemmetællere valgtes Kaj Mikkelsen og Jens Knop.
2. Formandens beretning. Formand Jørgen Kjær gav udtryk for sin tilfredshed ved årets
finaleskydning i Gludsted som blev af viklet lige efter bogen uden problemer af nogen art.
Jørgen Kjær kunne fortælle, at der til årets turnering var tilmeldt ca. 400 skytter fordelt på 17
serier og, at der havde deltaget 65 hold i turneringen.
Formanden udtrykte håb om, at der kunne opgraderes 2 ekstra serier som skød til 40 duer i stedet
for 24 duer.
Dette punkt uddybes nærmere under evt. af skydelederen.
Formanden beretning blev godkendt.
3. Orientering fra skydeleder Claus Mikkelsen. Der faldt mange rosende ord fra skydelederen idet
Hele årets arrangement og indberetning fra skytterne vedr. resultater, var gået stort set uden
problemer.
Gunnar Bennedsen refererede fra Dansk Flugtskydningsforbunds mesterskabs skydning i Herning.
Der havde været ca. 125 skytter som deltagere i DFF´s arrangement i Herning, som blev afviklet i
begyndelsen af september. Det havde været et udmærket stævne, men få deltagere hvilket iflg.
Gunnar Bennedsen skyldes mangelfuld og dårlig information fra forbundets side. Desuden en del
uenighed mellem skytter og ledere i visse landsdele. Dette forventes rettet til næste år.
Resultaterne kan ses på www.flugtskydning.dk.
4. Fremlæggelse af regnskab ved Karsten Mülbach.
Regnskabet blev fremlagt af kassereren som omdelte regnskabsbilag visende et mindre underskud
på kr.3828,48. Regnskabet blev godkendt uden videre kommentarer.
5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
6. Bestyrelsens forslag. Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

7. Fastsættelse af priser for næste sæson. Priserne blev fastsat til uændret.
8. Valg til bestyrelsen.
På valg var Jørgen Kjær, Gunnar Bennedsen og Lars Pedersen. De blev alle genvalgt.
Valg af 1 og 2 suppleant til bestyrelsen. Nuværende suppleanter Flemming Jacobsen og Jan
Fomsgaard var ikke mødt. De blev kontaktet pr. telefon og begge accepterede genvalg for en ny
periode.
Valg af revisor og revisorsuppleant. Til revisor genvalgtes Finn Johansen og til revisorsuppleant gen
valgtes Jens Knop.
9. Fastsættelse af tidsrum for turneringen. Opstart af turnering 2018 blev fastsat til d. 9.4 i uge
15. Afslutning d. 21.6 i uge 25. Med forbehold for justeringer ved afslutningen. Claus Mikkelsen
opfordrede holdene til, at meddele evt. tidsmæssige problemer for deltagelse allerede ved
tilmeldingen senest d. 12.3 2018.
10. Fastsættelse af dato og sted for afholdelse af næste års finale. Tørring Jagtforening afholder
næste års finale som finder sted lørdag d. 4. august 2018.
11. Evt. Claus Mikkelsen orienterede om, at der fra skytternes side var udtrykt ønske om, at flere
hold ønskede ,at skyde til 40 duer i stedet for 24 duer. Claus oplyste, at der skal være et lige antal
hold af hensyn til finaleafviklingen.
Hvis der til næste år, skal være flere hold der skyder til 40 duer bliver det til serie 12 eller serie 14
fra nuværende serie 10, at man skyder til 40 duer.
Ordstyreren takkede forsamlingen for god ro og orden, hvorefter formanden afsluttede
generalforsamlingen.
Aftenen sluttede med kaffe og franskbrødsmadder.
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