Vejle Amts Holdskydning

Referat fra generalforsamling mandag den 21. oktober 2019 kl. 19.30, afholdt i
klubhuset Givskud Skydebane i Riis.

1. Velkomst
Formand Jørgen Kjær byder forsamlingen velkommen til generalforsamlingen og
foreslår Edward Vemmelund som dirigent.

2. Valg af dirigent
Edward Vemmelund valgt som dirigent.

3. Valg af skriftfører og stemmetæller
Skriftfører: Jonna Sørensen
Stemmetæller: Jonna Knop og Per Sonbjerg

4. Formandens beretning
Der har i år været 64 hold og 385 skytter tilmeldt. Det er en lille tilbagegang siden
sidste år.
I år var første år med tre dubleer.
Ros til arrangørerne af finaleskydningen.

5. Orientering fra tuneringslederen mm.
Claus synes, det er gået rigtigt godt i år. Der er 16 hold mere, der har skudt til 40
duer.
I alt har der været 1 hold mindre og 15 skytter mindre.
1 hold trak sig efter fordelingen. De ønskede at flytte til 40-duers-hold – men det
gives der ikke tilladelse til efter offentliggørelse af holdenes fordeling.
Der er lidt malurt i bægeret vedr. udfyldning af skydekort. Det skal der strammes op
på! Turneringslederen har også et arbejde der skal passes og udtrykte utilfredshed
med den mere tid er bruges på opdatering grundet mangelfuld og sløset udfyldning
af turneringsskemaerne
To hold kom afsted til DFF´s landsfinale for hold. Der opstod i forbindelse med
sammensætningen af det ene hold lidt fnidder i krogene. Så Claus Mikkelsen vil
gerne, at hvis er man utilfreds med noget – så kom frem med det – i stedet for at
snakke bag ryggen.

6. Holdskydningens regnskab ved regnskabsføreren
Carsten Mülbach gennemgik det udleverede regnskab for 2019. Driftsresultatet viste
et underskud på 5.217,75 kr. Underskuddet hænger bla. sammen med ekstra
udgifter i forbindelse med afholdelse af sidste års generalforsamling pga. stort
fremmøde.
Det fremgik af regnskabet, at der i år kun er brugt 177,00 kr. på gravering. Den lave
udgift skyldes gratis gravering i Vejle ved 3J Pokaler.
Hvis man ikke selv kan aflevere pokalen til gravering i Vejle – så kan den afleveres til
Claus Mikkelsen.

7.Indkomne forslag
Der var indkommet 1 forslag. Der blev stemt om, hvorvidt vi fremover også skal have
både en individuel damerække og en individuel juniorrække til finaleskydningen.
Forslaget blev godkendt med 21 ud af 28 stemmer. 4 stemte imod.

8. Bestyrelsens forslag
Ingen forslag

9. Fastsættelse af priser
Det blev vedtaget, at priser er uændret.

10. Valg til bestyrelsen
Jørgen Kjær blev genvalgt
Gunner Bennedsen genvalgt
Da Lars Pedersen ikke ønskede genvalg, blev der stemt med følgende resultat:
Jonna Sørensen 20 stemmer – Flemming Jacobsen 8 stemmer.
Suppleanter bliver således:
1. Jan Fomsgaard
2. Flemming Jacobsen
Revisor er fortsat Finn Johansen
Revisorsuppleant Jens Knop

11. Fastsættelse af tidsrum for turneringen
Normalt ligger turneringen fra medio april til medio juni. Der blev stillet forslag til at
rykke den til lidt senere på baggrund af, at mange baner først åbner 1. april, så det
er svært at nå at træne, der forsøges at tage hensyn i det omfang det er muligt.

Tilmeldingsfrist rykkes 14 dage frem.

12. Fastsættelse af dato og bane for finalen 2020
Næste års finaleskydning bliver afholdt den 1. august 2020 (uge 31).
Følgende klubber blev foreslået: Vamdrup (2015), Højderyggen (2016) og Fredericia
(2005).
Da Fredericia ikke har afholdt finaleskydningen siden 2005, bliver det der, det bliver
afholdt i 2020.

13. Eventuelt
Der blev foreslået at lave en Sporting-serie, da det specielt tiltrækker de unge.

