
 Det Gamle Vejle Amts, Holdskydning. 

Referat fra generalforsamling afholdt i klubhuset på skydebanen i Givskud, 
mandag d. 24. oktober 2016, kl 19.30. 

1. Valg af dirigent, skriftfører samt stemmetællere. Edvard Vemmelund blev valgt som dirigent, 
Ove Elvin Jensen som skriftfører og som stemmetællere blev valgt Knud Hansen og Frode Ross. 

2. Formandens beretning.  I 2016 deltog der 66 hold, med 414 skytter fordelt på 17 serier. 
Formanden Jørn Kjær opfordrede til, at endnu flere hold kunne deltage. Formanden roste samtidig 
Højderyggens Skydecenter for et godt afviklet arrangement i forbindelse med Finaleskydningen i 
Det Gamle Vejle Amts Holdskydning i 2016. Formanden beretning blev godkendt. 

3. Orientering fra skydelederen ved Claus Mikkelsen. Claus roste ligeledes Højderyggens 
Skydecenter for et godt arrangement, alt klappede og tidsplanen blev stort set overholdt. Han 
roste samtidig holdene for i forløbet af turneringen, at havde udført indrapporteringen 
tilfredsstillende. Claus er ikke helt tilfreds med det stigende antal flytning af kampe blot fordi 
holdene ikke kan stille med fuld hold, 6 skytter. Gjorde opmærksom på at reglerne siger at holdet 
er kampdygtig når der er 4 skytter på holdet, Derfor kan kampen ikke flyttes. Claus måtte også 
berette at der ikke kan indsættes nye skytter på et hold når turneringsplanen er lavet og 
offentliggjort. Dette kan rykke hele planen. 

4. Holdskydningens regnskab ved regnskabsføreren. Regnskabet blev fremlagt af Karsten 
Mülhbach og efterfølgende godkendt uden kommentarer. 

5. Indkomne forslag. Claus Petersen fra Højderyggens Skydecenter havde indsendt forslag om, at 
dommere og banekommandører skulle vælges blandt de deltagende hold ud fra et i forvejen 
fastlagt tidsskema. Forslaget fik ikke opbakning fra andre end forslagsstillerens egne medlemmer.  
Claus Mikkelsen satte sin egen fremtidige deltagelse som turneringsleder ind på sagen ved, at 
proklamere sin egen afgang hvis forslaget blev vedtaget. Gunnar Bennedsen tilkendegav også at 
hans kandidatur blev ledig hvis VAH bestyrelse skulle forestå hele finaleskydningen med mandskab 
mv.. 

Forslaget blev forkastet. 

6. Bestyrelsens forslag. Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelsen. 

7. Fastsættelse af priser. Priserne forsætter uændret i næste sæson. 

8. Valg til bestyrelsen.  

-På valg var Leif Sabroe Petersen, genvalgt.  

-Claus E Mikkelsen, genvalgt.  



-Valg af 1 og 2 suppleant til bestyrelsen. Valgt blev Flemming Jacobsen og Jan Fomsgaard. 

-Valg af revisor suppleant. Valgt blev Jens Knop. 

9. Fastsættelse af tidsrum for turneringen. Medio april- medio juni. 

10. Fastsættelse af dato og sted for finalen i 2017. Finalen afholdes i Gludsted og finder sted 5. 
august 2017. 

11. Evt. Under dette punkt blev flere punkter drøftet bl. Andet forsikringsforhold, holdopstilling 
med indsættelse af suppleant i tilfælde af frafald, tidsplan for afvikling af finale. Udelt tilfredshed 
med, at afviklingen af finalen dette år gik nemmere end tidligere år. 

 

Vejle d. 30.10.2017 

Ref. / Ove Elvin Jensen 
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