
 

 

Vejle Amts holdskydning 
 
            Referat fra generalforsamlingen – 25-10-2000 
 

1. Dirigent  -  Hans Lilholm Petersen 
Skriftfører  -  Børge Bennedsen 
 

2. Formandens beretning  -  der blev sagt lidt om de skydninger vi har haft og om 
finaleskydningen og at der i år var tilmeldt 180 skytter fordelt på 30 hold, hvilket er en 
fremgang fra 1999 med 20 skytter og 6 hold og at det ikke skulle være umulig at vi kunne nå 
op på ca. 50 hold en gang i fremtiden.  
Finaleresultaterne blev gennemgået  og der blev lavet gode resultater over hele linien, med         
en god ånd og samvær ved alle skydninger. 
Formanden takkede af for denne gang og beretningen godkendt. 
 

3. Regnskabet blev gennemgået og godkendt og vi har nu ca. kr. 11.000,-,  som vi vil søge at 
fastholde. Priserne i 2001 vil være uændrede. 

 
4. Ændring af vedtægterne:  

Forslag til ændring af § 8 og § 18 blev vedtaget. 
Forslaget til ny § 22 blev ændret til:  
Der bliver ikke valgt formand på generalforsamlingen, den valgte bestyrelse vælger selv 
formand for eet år ad gangen. 
Bestyrelsen består af  5 medlemmer, 1 suppleant og 1 bilagskontrollant. 
Alle valg til bestyrelsen er for 2 år ad gangen. 
3 bestyrelsesmedlemmer + 1 bilagskontrollant eller 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. 
Forslaget blev vedtaget. 
 

5. Valg til bestyrelsen: 
Knud Hansen blev genvalgt, han var ikke til stede, men havde givet tilsagn. 
Nyt bestyrelsesmedlem -  H. C. Wael , Brædstrup 
Ny suppleant – Allan Lilholm Petersen  

 
6. Tidsrummet for turneringen i 2001 vil svare til 2000, dog afhængig af tilmeldte hold og    

tilmeldings skemaer bliver udsendt den 14-01-2001 og tilmeldings fristen er den 12-03-2001. 
Der bliver sendt orientering om holdskydning ud til alle jagtforeninger i Amtet lige før jul . 
 

7. Finaleskydningen vil blive afholdt Lørdag den 11-08-2001 .  
Det er foreningerne i kreds 14, der står for tur, de vil  blive spurgt i nævnte rækkefølge: 
Gludsted, Brædstrup, Horsens, Nr. Snede. 
(Fredericia jagtforening i kreds 12 havde tilbudt, at kunne tage skydningen, såfremt det blev 
aktuelt ) 
Fremover vil foreninger repræsenteret ved generalforsamlingen formentlig få 1. prioritet til 
finaleskydningen?? 

       
8. Der blev drøftet lidt løst og fast BLA. Om mulighed for dispensation ved finaleskydning. Det 

fastholdes, at holdskydningen fortsat afvikles før individuel skydning. 
Hvis en skytte, med god grund, kun kan nå en skydning (holdskydning) hvorledes da med 
mulighed for et individuelt resultat ??. Juryen skal i hvert tilfælde afgøre situationen. Der kan 
være flere løsninger, BLA. Skytten skyder sin individuelle skydning sammen med et andet 
hold eller resultatet fra holdskydningen noteres som individuel resultat. Skytten skal dog 
betale indskud for sin individuelle skydning selvom han/hun kun skyder en gang, og der vil 
ikke være mulighed for at deltage i en omskydning. 
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Der kunne tænkes den mulighed,  at skytten,  mod forventning, når tilbage til 
finaleskydningen inden en omskydning. 
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