
Referat af VAH’s generalforsamling 22/10 2012 

Sted: Den gamle brugs, Givskud 

 

1. Valg af dirigent og skriftfører 

Dirigent: Edvard Vemmelund 

Skriftfører: Rasmus Vemmelund 

 

2. Formanden orienterer om holdskydning 

Formand, Jørgen Kjær kunne berette, at årets holdskydning var forløbet efter planen, og at skydningen i 

2012 havde deltagelse af 17 hold. 

Jørgen Kjær lå op til forandring og fornyelse af vores ”gamle” holdskydning. Han kom ind på emner som; 

hvilke serier skal skyde til 40 duer, antal dubletter, osv.  

Jørgen rettede en stor tak til Dueløkke for deres arbejde i forbindelse med afholdelsen af VAH finalen. God 

skydning – god forplejning. Han kom samtidig med et opråb til de folk, der ikke lige ”orkede” at aflevere 

deres pokaler fra forrige år. Det er for dårligt overfor vores skydekammerater, som han sagde!! 

Til sidst blev Tommy Hvid hyldet for hans store indsats gennem mange år. Han blev præmieret med en flot 

købmandskurv. TAK! 

 

3. Kasseres regnskab 

Der kunne konstateres et driftsoverskud i 2012 på kr. 4436,- og at økonomien var sund! 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 

 

4. Forslag til ændring af vedtægter 

Der var i år mange forslag til ændringer af de gamle vedtægter. Alt lige fra små omskrivninger af 

vedtægterne (umiddelbart med samme betydning), til ret så drastiske forslag til skydningen i sig selv. Nogle 

havde flere forslag med end andre…  

Herunder nævnes de vigtigste ændringer, til de fremtidige vedtægter. 

  



Vedtaget blev: 

• På finaledagen kan Juryen afgøre om en skytte af gyldige grunde, må skyde individuel og 

holdskydning samtidigt. Tillades dette er vedkommende under alle omstændigheder ikke berettiget 

til at deltage i en eventuel omskydning. (Bestyrelsen) 

• Fremover skyder serie 9+10 også til 40 duer. (Gunnar Bennedsen på vegne af Kolding Egnens 

flugtskytter) 

• Der var et flertal for at lave om på reglerne, for hvor mange skytter der tæller på et hold. Flere 

forslag var på ”valg”. Vedtaget blev, med et snævert flertal, det ret så radikale forslag om, at et 

hold fremover består af 4-6 skytter (som nu), men at alle 6 skytter tæller, og de 2 dårligste 

resultater sorteres fra til sidst!! (Leif Sabroe) 

 

5. Valg af bestyrelse.  

Tommy Hvid og Rasmus Vemmelund ønskede ikke genvalg. 2 nye folk skulle findes.  

Kandidaterne var: Claus Mikkelsen (kommende turneringsleder), Leif Sabroe, Lars Pedersen. 

Valgt ind i bestyrelsen efter afstemning: Claus Mikkelsen og Leif Sabroe. 

 

6. Fastsætte tidsrum for turneringen 

Midt i april til midt i juni. 

 

7. Fastsætte dato og sted for finaleskydning 

Sted: Ødsted (Skydebanen i Riis) --- dato 3/8 2013. 1. lørdag i august som det plejer. 

 

8. Eventuelt 

Igen var der meget snak, løst som fast. Blandt andet kom snakken ”igen igen” ind på antallet af dubletter, 

udregning af gennemsnit osv. 

 

 

  


