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VEJLE AMTS HOLDSKYDNING 
 
 
Referat fra generalforsamlingen den 23/10 2006. på Hotel Hedegaarden 
 
1.  Dirigent Gunnar Bennedsen. Skriftfører Børge Bennedsen. 
 
2.  Formandens beretning: I år var det 10.ende år for holdskydning i VAH. 
Der var tilmeldt 52 hold fra 19 foreninger fordelt i 13 serier med i alt 311 skytter, 
Hvilket var en lille fremgang på 4 skytter i forhold til året før. Ellers kun omtalt 
allerede kendte ting vedr. Årets holdskydning.  
 
3.  Kassererens beretning blev gennemgået og godkendt. Vi har nu aktiver for kr. 
36.000,- hvilket er en fremgang på kr. 4.000,-. 
 
4.  Valg til bestyrelsen: 
Rasmus Vemmelund blev genvalgt og Jørgen Kjær blev nyvalgt. 
Suppleant: Kaj Madsen blev genvalgt. 
 
5.  Holdturneringen i 2007 forventes påbegyndt i uge 16 og afsluttet i uge 24. 
Tilmeldingsskemaer bliver udsendt i januar 2007, og skal være returneret til 
turneringslederen senest mandag den 12/3 2007. 
 
6.  Finaleskydningen i 2007 afholdes lørdag den 4.august af Brædstrup & Omegns 
Jagtforening. 
Fremtidige krav til den forening, der afholder årets finaleskydning: 
Toiletforhold til m og k skal være i orden. 
Finaleholdene bruger egne dommere, ved individuelle skydninger stiller banen med 
dommere. 
Foreningen må gerne arrangere egne præmieskydninger i det omfang, det ikke er til 
gene for finaleskydningen. Det er ikke et krav, at disse skydninger kan arrangeres. 
Foreningen skal være deltager i årets holdskydning. 
 
7.  ”Vejle Amts Holdskydning efter 1.1.2007 hvad så?” 
Vi forsætter uændret med navnet ”Vejle Amts Holdskydning”. Det forventes, at 
kredsene fortsætter uændret i Jægerforbundet. Vi udvider ikke med hold udenfor 
nuværende Vejle amts geografiske område.  
 
Der indsættes ny/ændret paragraf i vore vedtægter til brug for indkaldelse til 
generalforsamlingen. 
 
8.  Evt. Der var en god og positiv snak om bl.a. sammensætningen af holdene i 
foreningerne, antal skytter på holdene og hvorledes de kunne tælle på resultatet. 
Ligeledes var der ønske om, at medalje og pokalvindere havde tid til at vente på 
præmieoverrækkelsen. 
Der var 23 deltagere til generalforsamlingen. 
Næste års generalforsamling bliver mandag den 22.oktober 2007. 
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