
Referat fra Generalforsamling for Vejle Amts Holdskydning den 24/10-2022 kl.19.30 

Sted: Klubhuset, Givskud Skydebane, Riismarksvej 8, 7323 Give. 

 

1. Velkommen 
Jørgen Kjær bød velkommen til alle 23 fremmødte. 
 

2. Valg af dirigent 
Edvard Vemmelund blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen, 
samt de 2 forslag er varslet rettidigt på både hjemmesiden og Facebook. 
 

3. Valg af skriftfører og stemmetæller 
Jonna Sørensen blev valgt som skriftfører. Dorte Adelholm og Peder Nielsen blev valgt som 
stemmetællere. 
 

4. Formandens beretning 
Jørgen Kjær udtrykte glæde over holdskydningen, som igen i år har forløbet uden problemer. 
Der har været 66 hold og 394 skytter. Der er dog plads til et par hold mere.  
Finaleskydningen i Vamdrup gik supergodt. Dejligt, at vi kan hygge os sammen og drille 
hinanden. Der var ros til Claus, som sørger for at tingene bare kører. 
 

5. Orientering fra Turneringslederen mm. 
Der har været en pæn fremgang siden sidste år på 3 hold og 13 skytter.  
Claus fortalte, at det en gang imellem er nødvendigt at skrue bissen på. Det drejer sig om, at 
det stadig driller med indsendelse af skydekort – fra IPhone.  
Edvard Vemmelund viser gerne, hvordan man vedhæfter skemaer på IPhone, så det ikke 
giver ekstra arbejde til Claus. Har man en Gmail, så kan man downloade en app, der hedder 
MyMail– så fungerer det.  
Stor tak til Vamdrup og deres store indsats. Der var nogle klager over duerne. Men det er 
svært at være herre over vejret. 
Claus siger, at hvis der nogle spørgsmål – så ring. Der findes ingen dumme spørgsmål. Hellere 
få det afklaret med det samme. 
 

6. Holdskydningens regnskab ved regnskabsføreren 
Regnskabet blev gennemgået af Carsten Mühlbach og efterfølgende godkendt. I år kommer 
vi ud med et underskud på 5.156,02 kr. 
Der blev spurgt til, hvordan bestyrelsen har det med de gentagne underskud. Der blev svaret, 
at vi stadig har økonomi til det, så der er ingen grund til at hæve priserne for skytterne. 
 

7. Indkommende forslag (to forslag) 
Forslag 1 omhandler ændring af teksten i VAH´s regelsæt §8 om Reserver. ”Der må kun 
indsættes 1 reserve skytte – dette gælder både i holdturneringen og ved Finaleskydningen”. 
Forslaget er fremkommet af, at der til finaleskydningen var et enkelt hold, hvoraf 4 skytter 
ikke kunne komme og holdet dermed skulle bruge to reserveskytter. 
Kommentarer til forslaget:  
- bedre at gennemføre med to skytter, end at et hold bliver nødt til at trække sig 



- hvis så mange ikke kan komme fra det oprindelige hold, så er holdet ikke-eksisterende 
- det er forvirrende for os andre, hvis for mange skiftes ud 
- der kan spekuleres i det 
- det giver sniksnak i krogene 
- kan vi overveje og flytte finaleskydningen – nu når børnenes sommerferie er rykket? 

17 stemte for og én stemte imod.  

Forslaget blev dermed vedtaget. 

Forslag 2 omhandler ændring af teksten i VAH´s regelsæt §11 om Finaleskydning. ”Ved 
afregning af duer med banen, afregnes der til banens billigste træningspris pr. due og der 
afregnes duer i forhold til antallet af solgte kort plus afregninger til antal brugte duer til 
eventuelle omskydninger”. 
Kommentarer til forslaget: 
- Vamdrup har 20 øre i overskud pr. duer til en finaleskydning. Overskuddet bruges til at 

aflønne hjælpere, da det ikke er muligt at finde frivillige. Og derefter ender vi med et 
underskud. 
De har tre prisniveauer: 1,80 kr. (gæstepris) – 1,50 kr. (medlemspris) og 1,30 kr. Den 
billige pris opnås ved og et c-kort som koster 250 kr. i engangsbeløb og derefter skal man 
sætte 1500 kr. ind på kortet. Vi får på den måde penge i kassen og skytten kan købe duer 
til 1,30 kr. 

- Fredericia fik overskud på at sælge mad og drikke. Det er ikke kun duer og kort, der kan 
tjenes penge på. 

- Der kan også tjenes lidt på kortsalg op til træningen. 
- Højere udgifter til miljø, alarmer osv. gør at vi nok må se os nødsaget til at hæve priserne. 

Det er ikke blevet lettere at drive en bane.  
- Prisen skal være den samme på alle baner. 
- Nogle er modstander af en fast pris. 
- Vamdrup får to træk duer hjem nu (65 paller). Priserne svinger fra 95 øre til 1,25. Prisen 

kommer i fremtiden til bl.a. at afhænge af hvordan det går i Ukraine 
- Vi skal have fundet et system, så det er lige for alle. 
- Horsens: konkurrenceduer koster 1,15 kr. – men må nok sættes op til 1,25 kr. 
- Forslag: banens pris + et bestemt beløb.  
- Forslag: har banen flere priser: læg priserne sammen og divider med antal typer priser. 
- Alle medlemmer er medlem ellers kan de ikke skyde i holdskydningen. 
 
Forslaget bliver omformuleret til: ”billigste medlemspris”. 
21 stemte for – to stemte ikke. 
Forslaget blev dermed vedtaget. 

 
8. Fastsættelse af priser 

Priserne er uændrede. 
 
Note: Gravering af pokaler: husk at aflevere dem til Claus, dermed sørger han for indlevering 
og får graveringen af pokaler til billig pris. 
 



 
9. Valg til bestyrelsen 

Claus E. Mikkelsen og Leif Sabroe Petersen blev genvalgt med applaus. 
 
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 snarest efter nytår.  
Sidste tilmelding er den 13. februar 2023. 
Tuneringsstart lige efter påske den 11. april (uge 15) og sidste skydning er den 22. juni 
(uge25). 
Finaleskydningen bliver lørdag den 5. august 2023 (uge 31). 
 
Vi besluttede følgende regler for afholdelse af finaleskydningen: For at kunne komme i 
betragtning til finaleskydningen skal man møde op til generalforsamlingen, have ordnede 
toiletforhold, samt der skal på banen være mulighed for træning i juli måned. Der må gerne 
arrangeres skydninger sideløbende med finaleskydningen. 
 

11. Fastsættelse af dato og bane for finalen  
Følgende meldte sig: Givskud (2019), Højderyggen (2016) og Horsens (2014) 

Finaleskydningen bliver afholdt i Højderyggen den 5. august 2023. 

 
12. Eventuelt 

Alt kan debatteres – men intet kan besluttes. 
 
- Kan finaleskydningen afholdes på en søndag? Bestyrelsen opfordres til at snakke om det 

og stilles det som forslag til næste år (vedtægtsændring).  
- Miljøgodkendelser + støjdæmpning – hvad kan man selv gøre? Hvad koster det? Hjælper 

det? Gunnar svarer, at der kan opstå problemer, hvis krav til DB sænkes. Der er møder 
om det de næste tre dage i Jægerforbundet. Møderne afholdes i Hammerum (onsdag), 
Kolding (torsdag) og Pedersborg (fredag). 
Store jordvolde hjælper 
Givskud har lige været igennem møllen og er blevet tjekket. Det resulterede i opsætning 
af mere støjværn.  

- Snak omkring bordet vedr. de forskellige baners priser. 
 
Edvard takkede for god ro og orden. 
 
Aftenen sluttede af med kaffe + lækre madder med rullepølse og ost.  
 
Horsens d. 24.10.2022.  Referent: Jonna Sørensen 


