Referat fra Generalforsamling for Vejle Amts Holdskydning den 25/10-2021 kl.19.30
Sted: Klubhuset, Givskud Skydebane, Riismarksvej 8, 7323 Give.

1. Velkommen
Jørgen Kjær bød velkommen til alle 24 fremmødte.
2. Valg af dirigent
Edvard Vemmelund blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen,
samt de 2 forslag er varslet rettidigt.
3. Valg af skriftfører og stemmetæller
Jonna Sørensen blev valgt som skriftfører. Jørgen Sørensen og Claus Petersen blev valgt som
stemmetællere.
4. Formandens beretning
Jørgen Kjær udtrykte glæde over, at vi var i stand til at gennemføre skydningen i år.
63 hold 381 skytter deltog - og det har kørt rigtig godt.
Tak til Fredericia for et fint arrangement. Vejret var ikke med os til sidst – men det er vi jo
ikke herre over.
5. Orientering fra Turneringslederen mm.
Det så lidt sort ud fra starten – men heldigvis kom vi i gang. Et enkelt hold trak sig efter at
serierne var dannet pga. Corona. Det gik lidt ud over de resterende hold i den serie.
I det store hele er det gået godt.
Men det går ikke så godt med at sende skemaerne ind fra telefonerne. Især IPhone driller.
Det er ønskeligt, hvis der kan strammes op på det.
4 hold har glemt at aflevere pokaler. Det er synd for dem, som skal modtage pokalerne.
Finaleskydningen gik godt og vi var tidligt færdige. Der deltog lidt under 200 skytter.
6. Holdskydningens regnskab ved regnskabsføreren
Regnskabet blev gennemgået af Carsten Mülbach og efterfølgende godkendt.
7. Indkommende forslag (2 forslag)
Forslag 1 omhandler ændring af teksten i VAH´s regelsæt §11.6 vedr. ordnede toiletforhold.
Der ønskes tilføjet ”og håndvask”. Dorte Adelholm uddybede forslaget.
Det blev debatteret hvorvidt, der skulle forefindes toilet og håndvask på alle baner (med
holdskydning) eller kun baner, der ønsker at komme i betragtning til finaleskydningen.
Forslaget blev vedtaget og træder i kraft fra 2022. Toilet og håndvask skal forefindes til
Finaleskydningen, samt til træninger inden.
Forslag 2 omhandler afskaffelse af pokaler
Claus Petersen uddybede sit forslag. Han foreslog et diplom i stedet for.
Claus Mikkelsen vil være ked af diplomer, da det er besværligt. Det er prøvet af.
Gunnar Bennedsen synes ikke, at pokalerne skal afskaffes. De hører hjemme i klubhusene.
Der blev godt opmærksom på den historie, som pokalerne også fortæller.

Alle resultater står på hjemmesiden fra siden 1977, siger Claus Miklelsen.
Forslaget blev ændret til: Hvis man IKKE vil have sin pokal, så lader man den stå.
Sidebemærkning fra Claus Mikkelsen. Pokaler til gravering afleveres enten til Claus Mikkelsen
eller Henrik.
8. Fastsættelse af priser
Priser forbliver uændrede.
9. Valg til bestyrelsen
Jørgen Kjær, Gunnar Bennedsen og Jonna Sørensen blev alle tre genvalgt.
1. Suppleant Flemming Jacobsen
2. Suppleant Boris Kjærside
Finn Johansen blev valgt som revisor og Jens Knop blev valgt som revisorsuppleant.
10. Fastsættelse af tidsrum for turneringen
Der åbnes for tilmelding i uge 1. Sidste tilmelding er den 14/2-2022.
Tuneringsstart i uge 16 (19/4) og sidste skydning er Sankthansaften (uge 25).
Finaleskydningen bliver lørdag den 6. august 2022 (uge 31).
For at kunne komme i betragtning til finaleskydningen skal man møde op til
generalforsamlingen, samt der skal på banen være mulighed for træning i juli måned.
11. Fastsættelse af dato og bane for finalen
Givskud (2019), Vamdrup (2015) og Højderyggen (2016) blev foreslået.
Finaleskydningen bliver afholdt i Vamdrup den 6. august 2022.
12. Eventuelt
Kunne der være mulighed for at lave holdskydning i Sporting i eller sideløbende med VAH?
Det vil kræve en tuneringsleder – og en tovholder. Det blev også foreslået for et par år siden
og dengang blev det besluttet, at de baner som har en Sportingbane skulle sætte sig sammen
og komme med et forslag.
Der har været turneringer i andre kredse.
Der kan være lang ventetid til finaleskydningen. Kunne man f.eks. afholde
præmieoverrækkelse efter hver anden serie?
Der blev foreslået, at hvert hold indbyrdes aftaler hvem der bliver til præmieoverrækkelsen.
Banerne har mulighed for at lave en præmieskydning samtidig med Finaleskydningen –
såfremt det ikke generer selve finaleskydningen.
Skydeinstruktørkursus vil fremadrettet kræve efteruddannelse – ellers falder det bort.
Aftenen sluttede med kaffe og madder med rullepølse og ost.
Horsens d. 25.10.2021. Ref/ Jonna Sørensen

