
Generalforsamling i 
Det gamle Vejle Amts Holdskydning. 

Referat fra generalforsamling afholdt i Klubhuset på skydebanen i Givskud, mandag d. 26. oktober 2015, kl. 19.30. 
1.  Valg af dirigent, skriftfører samt stemmetæller. Edvard Vemmelund blev valgt som dirigent. Til skriftfører blev valgt John Hansen.   
      Som stemmetællere valgtes Hardy Iversen og Sten Kristoffersen.  

Der var fremmødt 35 deltagere incl. bestyrelsen 
2. Formandens beretning. Formand Jørgen Kjær roste det nye Skyde Center i Vamdrup for et godt arrangement i forbindelse med finalen i august måned. Der deltog i alt 397 skytter fordelt på 65 hold i 17 serier. Arrangementet blev af formanden betegnet som absolut godkendt. Vejret var rigtig fint skydevejr, herudover blev konkurrencen afholdt i en god kammeratlig tone. Flere fine resultater blev opnået. God service på banen. 

3. Orientering fra turneringslederen. Claus roste skytterne og holdene for en god indsats i turneringen, især var han glad for indberetningerne der stort set var gået uden problemer. Den nye indberetning med smartphone virker fint. Enkelte licensnumre var udeblevet, men det blev rettet. Claus var også tilfreds med finaleskydningen i Vamdrup, ingen problemer, det hele klappede. Desværre skred tidsplanen. Skytterne var for længe om at få afviklet skiftet med et nyt hold skytter. Problemet var størst i bagduehuset. Nyt forslag til bemanding af standpladserne følger. Den individuelle skydning er fjernet derfor bør afviklingen af finalen kunne reducere tidsforbruget.  
4. Holdskydningens regnskab ved regnskabsføreren. Regnskabet blev fremlagt af Leif S. da Karsten grundet status i hans forretning ikke var til stede. Regnskabet viste et mindre underskud på driften. Regnskabsføreren Karsten Mülhbach havde oplyst at årets driftsunderskud skyldtes, at man på grund af en solid egenkapital, valgte bestyrelsen ikke at regulere priserne. Der var spørgsmål til en nedgang i indtægten på licenskort/indskud m.m.. De fremlagte tal er det bogførte beløb. Ingen kommentarer fra revisoren. Regnskabet blev godkendt uden videre kommentarer. Der blev oplyst at konflikten mellem DsU og DFF ikke vedrører VAH. Vi har betalt kontingent til DFF og er forsikret uændret 



5. Indkomne forslag.  Der var ingen indkomne forslag  
 
5a. Bestyrelsens forslag. Finaleskydningen skal fremover afvikles med to (2)  

dommere/trykker på hver standplads. Skytterne må gerne selv trykke duer          ud. Indsættes i vedtægterne.   Forslaget blev godkendt.  
 
6.   Fastsættelse af priser. Der blev besluttet ingen ændring af priserne. 
        
7. Valg til bestyrelsen. Jørgen Kjær og Gunnar Bennedsen blev enstemmigt    genvalgt. Afløser for Nikolaj Dammand blev Lars Pedersen, Ødsted enstemmig valgt.  
 Bestyrelsesuppleanter. 1. suppleant Flemming Jacobsen.  
 2. suppleant Jan D. Fomsgaard 
7a. Valg af revisor. Her blev Finn Johansen genvalgt.  
 Revisorsuppleant er Jens Knob  
 
8.  Fastsættelse af tidsrum for turneringen. Tidsrummet blev fastsat til medio  april til ultimo juni.  (start uge 15, slut uge 25) 
 
9.   Fastsættelse af dato og sted for finalen 2016.  
 Flere baner var på tale men foreningerne var ikke mødt op.  
       Finalen finder sted 6. august på Højderyggens Skyde Center. 

  
10.  Eventuelt. Her blev oplæst 2 forslag til mulighed for indførelse af 40 duer/3 dubleer. Igen heftig diskussion. Intet blev vedtaget, men der blev opfordret til nye forslag. 
 
Vamdrup d. 31.10.2015.  
Ref/ JH/-LS   
5.11.15        


