
 Generalforsamling Vejle Skytteforening 

Torsdag d. 23. februar 2017 

REFERAT 

Generalforsamling nr. 155 for Vejle Skytteforening. 

Deltagere (antal): 24  

1. Valg af dirigent: Peter Tørslev

2. Valg af protokolfører, samt 2 stemmetællere:

Protokolfører: Anette G. Salvesen

Stemmetællere: Jens Larsen og Michael Gram Jakobsen

3. Aflæggelse af beretninger:

Formandens v. Kirsten Meldgaard Hansen 

Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 9 møder. 

Ved medlemsregistreringen i slutningen af januar havde vi i alt 185 medlemmer, en tilbagegang 

på 21 i forhold til sidste år. Så det er status quo med forrige år.  

Vores aktuelle medlemstal er på 151 medlemmer. Dette siger lidt om, hvor mange der kommer 

ind i løbet af et år, og som ikke fornyer deres medlemskab. 

Den aktuelle fordeling af medlemmer er: 

12 Hivo 

8   Pistol børn / unge 

82 pistol voksne 

25 Riffel børn / unge 

19 Riffel voksne 

5   Æresmedlemmer 

Lidt om hvad der er sket i VSF i det forgangne år: 

D. 1. april fik banerne nye adresser. Det er stadig Nørremarksvej, men med nye numre. 

Udendørs banerne har fået nummer 155B, og indendørs banerne nummer 155C. Her har vi lige 

en opgave med, at huske at være opmærksomme på at få det rettet, når vi sender noget ud fra 

foreningen. 



I starten af året sagde vi ja til at riffelsektionen ville hoppe om bord i et pilot projekt med DGI, 

som hedder ”Skyd den gode træning i gang”. Vi startede projektet op i forbindelse med starten 

af udendørs sæsonen. Det betyder, at vi har holdtræning for de af riffelskytterne, som ønsker at 

være med til det. Anders Kildehøj, Bo Laursen og Michael Gram Jakobsen meldte sig på banen 

som instruktører for dette tiltag, der var tilknyttet en instruktør fra DGI, som kom til 4 af de 12 

planlagte træninger. Hans primære opgave var, at igennem træningen at give inspiration til 

vores egne instruktører. Der var tilmeldt 16 skytter til projektet, både børn og voksne, de blev 

fordelt på 2 hold. Selve projektforløbet koster 14.000 kr. DGI betalte de 8000 kr. vi betalte selv 

de resterende 6000 kr. Skytterne betalte 400 kr. for at deltage, det gav så fri ammunition under 

træningerne. Det resulterede i et lille underskud på 1300 kr., så hele projektforløbet har kostet 

foreningen 7300 kr. Der var som afslutning af forløbet en evalueringsaften, der blev skudt 

finaler i stor stil, og efterfølgende hygget med spaghetti og kødsovs som nogle af forældrene 

bidrog med. Det var en stor fornøjelse at se den gejst og glæde, der lyste ud af de unge skytter, 

så der er ingen tvivl om, at det var en rigtig god investering. Efter forløbet er der lavet 

interviews og videoer af DGI, men det har I vel alle set – ellers kan det stadig findes på DGI’s 

hjemmeside. Hele forløbet endte ud i, at holdtræningen absolut skulle fortsætte, så det gør det. 

Prisen for skytterne, har vi hævet til 500 kr. for en sæson, så vi forventer at det økonomisk 

hænger sammen, og der er 13 skytter, som deltager i holdtræningen i denne sæson på 

indendørs banerne. 

 

D. 7. april holdt Vejle kommune Sportsgalla i musikteatret, her blev blandt andet Vejle 

kommunes idrætspriser overrakt. Riffelskytterne Nicklas Kildehøj, Silas Kildehøj fik prisen for 

danske mesterskaber i 2015. Fra pistolskytterne modtog Jens Jørn Ravn prisen for Nordisk 

veteran mesterskab på 50m fripistol. Frederik Larsen, Jonas Hansen og Frank Fougner modtog 

prisen for Dansk mesterskab på 50m fripistol, Frederik som individuel mester, og de 3 som hold. 

Jeg kan i øvrigt fortælle, at vi i år har indstillet 13 skytter fra VSF til modtagelse af Vejle 

kommunes idrætspris. Det kommer til at foregå d. 23. marts igen i Musikteatret. Gratis billetter 

kan som sædvanlig hentes på Vejle kommunes hjemmeside, hvis man har lyst til at overvære 

showet.  

 

VSF har som vanligt haft repræsentanter med til forskellige arrangementer. Blandt andet, 

årsmøder ved både DGI og Dansk Skytteunion.  

 

Vi har haft forskellige arrangementer i løbet af året. Idræt i dagtimerne har som de plejer, 

været her 2 dage i foråret og 2 dage i efteråret, dette er de meget glade for.  

I foråret havde vi også besøg af Mølholm skoles 8 – 9 klasser fordelt over 3 gange. 

Og så har der været en del event skydninger, som polterabend og lignende. 

 

Vi stod med en større opgave, da vi skulle have malet alle blænderne på 25 og 50 meter 

banerne med træbeskyttelse. Det var lidt uoverskueligt, så da et tidligere medlem og et 



nuværende medlem gav os et tilbud på denne opgave, skyndte vi os at sige ja tak, så det blev 

gjort i starten af efteråret. Stor tak til vores malere Sigvald og Villy. 

 

I foråret kom der forslag frem om at købe noget nyt tøj med foreningens logo, Dan Hansen 

påtog sig opgaven. Mange benyttede sig af tilbuddet, der blev købt poloshirts, flees-trøjer og 

jakker for næsten 15.000 kr. Bestyrelsen besluttede i den forbindelse, at anerkende 

bestyrelsesmedlemmerne samt 4 riffel-instruktører og 4 pistol-instruktører for deres indsats for 

foreningen, med en jakke. 

 

Vi har i over et halvt år haft gang i at få etableret MobilePay, det er en meget omstændig 

proces fordi vi er en forening. Det blev for kort tid siden en mulighed, at få det etableret med 

direkte indbetaling til vores egen bank konto, i stedet for at det skulle omkring en ny konto i 

Danske bank, så der valgte vi lige at starte forfra med al dokumentation. Vi håber, at det meget 

snart er kørende, især da vores mulighed for at bruge Swipp ophører i næste uge. 

 

Da vi nærmede os efteråret, stod vi med den opgave, at finde en til at varetage rengøringen af 

vores indendørs baner i den kommende sæson. Jeg udsendte en mail med efterlysning af 

personer til dette. Det tog ikke en halv time, så var det på plads. Så en stor tak til Brian Holm og 

hans datter, som har varetaget dette job. Og de har sagt ja til at tage turen igen til næste 

indendørs sæson. 

 

Vores udendørs baner trænger efterhånden til en renovering. Desværre kan vi ikke med et 

knips få alt det vi ønsker os, vi må starte et sted, og så tage den derfra. Der er blevet nedsat et 

udvalg, bestående af Jens Larsen, Bo Laursen, Michael Gram Jakobsen, Jonas Hansen og Frank 

Fougner. Deres opgave består i at få set på 50m. I første omgang handler det om overdækning 

og lys ved skiverne. Det næste skridt bliver så at søge diverse fonde og myndigheder, så 

drømmen om elektronisk markering kan blive en realitet. 

 

Sidst på året skete der, som I sikkert alle har hørt om, en meget tragisk hændelse på Sjælland, 

hvor en betjent blev skudt og dræbt. Gerningsmanden var medlem af en skytteforening, og 

havde stjålet en pistol i foreningen. Dette har betydet et øget fokus på foreningers håndtering 

af foreningsvåben. Der er fra regeringens side nedsat et våbenråd, hvor skytteformændene fra 

Dansk skytte union og DGI er repræsenteret. Vi har strammet op omkring udlån af pistoler, alle 

bliver noteret i kassebogen, hvilken pistol de låner – og det bliver markeret når den er afleveret 

igen. Desuden skærper vi igen, hvem der har adgang til foreningsvåbene i boksen. Udover dette, 

så afventer vi hvad der kommer fra det landsdækkende våbenråd. 

  

Mandags klubben kører stadig super godt, hvor både riffel- og pistolskytter mødes om 

formiddagen til kaffe, snak og skydning. Det er i denne tid 10 år siden det blev startet op af 

Anita og John, og John stiller stadig mandag efter mandag og sørger for at åbne banerne. En 

stor tak til John, for denne særlige indsats. 



 

Vores hjemmeside kører super fint, Tusind tak til Lars for arbejdet med at holde den så levende. 

Husk nu at bruge den, det er jo os der skal komme med indholdet. Hvad I gerne vil have med på 

siden, sender I bare til mig så formidler jeg det videre til Lars. 

 

Her til sidst, men absolut ikke mindst og vel vidende, at det er en gentagelse fra sidste år – vil 

jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen for et godt og spændende samarbejde i det forgangne 

år. En stor tak til alle Jer, som hjælper med stort og småt i foreningen. En særlig tak til 

Tordenskjolds soldater, I gør en uvurderlig forskel, og der er stadig plads til flere i den lille hær.  

 

Jeg vil afslutte denne beretning med et par citater, som jeg ærligt vil indrømme, er tyvstjålet fra 

DGI’s årsmøde: 

 

Et kinesisk ordsprog: 

”Det bedste tidspunkt at plante et træ på, er for 20 år siden. Det næstbedste tidspunkt er NU”. 

 

”Hvis vi altid gør det, vi altid har gjort, vil vi også altid få de samme resultater” 

Lad dette være en opfordring til alle medlemmer, hvis I får eller har nogle gode ideer til nye 

tiltag i Vejle Skytteforening, så kom endelig frem i lyset med dem.  

 

 

Riffelsektionen v. Olaf Jensen 

Året 2016 begyndte med et juniortræf på vores 15 m baner hvor de unge riffelskytter også fik 

prøvet at skyde med pistol. 

Vi har deltaget i flere turneringer i år både på 15 og 50 m. I lapuaturneringen på 15 m blev det 

kun til første omgang. Puljetuneringen på 15 m cal.22 blev afviklet i forbindelse med LDM, vi var 

kvalificeret med 4 hold, børn, junior, ung/voksen åben og senior, på luft var vi kvalificeret med 

2 hold ung/voksen åben og senior. Voksen åbenholdet blev nr. 1 i både cal.22 og luft. 

Individuelt mesterskab på cal. 22 blev Silas kildehøj nr. 1 i børneklassen ung/stilling 2, blev 

Jeppe S Jensen nr.2 og voksen/åben, Jan Ryholl nr. 2 Individuelle mesterskaber på luftriffel blev 

Ida M. Larsen nr. 1 voksen stilling 2, blev Anders Kildehøj nr. 2 Voksen åben Jan Ryholl nr. 1. 

Nicklas Kildehøj har deltaget i herrejunior ved EM i Ungarn den 22-28. februar, han blev nr. 29 

ud af 52 deltagere. 

Ved den individuelle puljefinale for de 8 bedste i hver klasse var vi repræsenteret med 9 skytter 

på cal. 22 og 10 skytter på luftriffel. Silas Kildehøj, Michael Jacobsen og Peter Tørslev blev alle 

nr. 1 i luftfinalen for henholdsvis børn, voksen/åben og senior. 

Divisionstuneringen for hold under DSU på 15 m åben klasse blev holdet nr. 1. Holdet deltog 

derefter i DM og vandt bronzemedaljer. 



DM for ungdom blev afholdt i Vingsted 18-20 marts vi var repræsenteret med 9 børn og 

juniorskytter, bedste børneskytte blev Ida M Larsen som nr.10, Ida kom med i finalen hvor hun 

skød sig op til en 3 plads, men efter om skydning tabte hun med 0,7 point. 

Der har været deltagelse af skytter til DM for senior og oldboys på både cal. 22 og luft her blev 

det dog kun til sekundære placeringer. 

Nicklas Kildehøj blev Dansk mester i herrejunior ved DM på 10 m luftriffel i Lind. 

Ved DM på 15 m for senior i Vingsted blev ung/voksen/åben holdet nr.2 i luftriffel. Ved de 

Individuelle mesterskaber blev Nicklas Kildehøj Dansk mester i luftriffel og Jan Ryholl Dansk 

mester på cal. 22, øvrige deltagere fik sekundære placeringer. 

Vi har afholdt vores 50 m stævne, der var 129 skydninger, og det var en lille tilbagegang på 11 

skydninger. 

Jan Ryholl har deltaget i landskampen mellem Danmark og Sverige. I den individuelle finale blev 

Jan nr.4. 

Ved LDM i Honum blev Ida M. Larsen LDM mester i børneklassen og Michael G. Jacobsen LDM 

mester i klassen ung/voksen. 

DM for ungdom på 50 m i Vingsted deltog 7 skytter det blev dog til sekundære placeringer. DGI 

Sydøstjyllands hold blev nr. 1 og på holdet var Silas, Emma, Ida og August. 

Ved den individuelle puljefinale på 50 m der blev afholdt i Honum blev det til en bronze medalje 

til August Møller-Jensen og guldmedalje til Jan Ryholl. 

Ved DM for voksne i Vingsted var vi repræsenteret med 1 hold i åben klasse og 3 individuelle 

skytter, i senior 1 vandt Peter Tørslev hovedskydningen og i mesterskabet blev det til en 

sølvmedalje. 

Vi er tilmeldt 3 vinter turneringer 2016-17, puljetuneringen på cal.22, luft, Lapua-Cup og DSU 

åben klasse 15 m cal.22. 

Vi har afholdt vores eget stævne på cal. 22 og luft stævnet blev afholdt fra dem 24-26. nov. der 

var 251 skydninger, det var lidt færre skydninger end sidste år, hvor der var 295 skydninger. 

Ved de Jyske mesterskaber på 10 m luft i Lind blev Nicklas Kildehøj Jysk mester i herrejunior. 

Tillykke til vore skytter med de mange fine resultater der er opnået i år. 

Til sidst vil jeg takke alle riffelskytter der har hjulpet når der har været brug for det. 

 

Spørgsmål til beretningen: Knud Erik: spørger hvad der bliver gjort for at få bedre resultater og 

bedre træning. 



Michael: Tiden har ikke været til mere uddannelse endnu, men der bliver holdt øje med kurser 

og lignende. 3 har afsluttet instruktør uddannelse og flere får tilbuddet hvert år.  

Kirsten: Alle medlemmer som har den rette alder, tilbydes juniorkurset hvert år. 

 

 

Pistolsektionen v. Kirsten Hansen 

Vi kan igen se tilbage på et godt og aktivt år i pistol-sektionen. 
Året 2016 startede traditionen tro, med afholdelse af stævne på 10 og 15m. i januar, her blev 

afviklet 85 skydninger. Et godt stævne fordelt over 3 dage. 

I juli afholdt vi vores sommerstævne. Det blev til 178 skydninger, fordelt over 4 dage, en 

fremgang på 32 skydninger. Det bunder blandt andet i, at der kom en flok på 10 skytter fra 

Tyskland, som var her i alle 4 dage.  Stævnet forløb rigtigt godt, og der var igen god opbakning 

til grill lørdag aften. 

Der har i årets løb været deltagelse i diverse stævner og mesterskaber:  

Ved DM i DGI på 15m. deltog vi med 33 skydninger. 

Ved DM i Dansk skytte union på 10 og 15 meter deltog vi med 14 skydninger. 

Ved DM i DGI på 25 meter deltog vi med 23 skydninger 

Ved DM i Dansk skytte union på 25 og 50 meter deltog vi med 11 skydninger 

Ved DM i terrænskydning deltog vi med 14 skydninger 

Det er da blevet til nogle danske mestre i forbindelse med ovenstående mesterskaber: 

Landsdelsholdet på 15m. std.pistol vandt DM i Vingsted, her var der deltagelse af Gert Nielsen, 

John Walker, Knud Erik Müller og Kirsten Hansen.  

På 50 meter fripistol vandt Frederik Larsen det danske mesterskab, og sammen med Jonas 

Hansen og Frank Fougner, tog de også mesterskabet for hold. 

Ud over de nævnte mesterskaber har der været rigtig mange resultater, som hørte under 

kategorien, lige ved og næsten. 

 

Puljefinale på 15m luftpistol: Blev afholdt på vores baner d. 6. marts. Hos voksenskytterne 

havde vi 5 ud af de 8 pladser, vi tog også de 3 første pladser: Frank Fougner blev vinder, Gert 

Nielsen nr. 2, og Jonas Hansen nr. 3. 

Hos seniorskytterne havde vi 4 skytter med, bedste placering her var John Mikkelsen med en 2. 

plads. 

 

I puljeturneringen på 25 meter har vi deltaget med 2 hold, samt en del individuelle skydninger. 

Sammenlagt blev vores hold nummer 1 og 2 i standard og finpistol. I turneringen på grovpistol 

har der været 13 deltagere, hvoraf de 10 skytter var her fra. 

 



Ved Danmarksturneringen på 10m. luftpistol deltog vi med 2 hold, og vores førstehold vandt 

turneringen i 1. division. 

Også i Danmarksturneringen på 15m. fripistol, havde vi et hold med, her blev det til en 2. plads i 

1. division. 

 

Karen Hansen har stadig godt gang i elite træningen på 10m. luftpistol, de træner hver uge året 

rundt.  

 

Det er helt fantastisk, som der stadig er aktivitet på banerne til træningsaftenerne, både i 

sommer og vintersæsonen. Det sker ofte, at vi oplever kø til banerne, men det fungerer 

alligevel rigtigt fint. 

Da vi skulle flytte til de udendørs baner i foråret, var der ca. 25 skytter, som stillede op for at 

hjælpe, iklædt regntøj og arbejdshandsker, da der var meldt ud, at der skulle fjernes en masse 

træ og grene fra banerne, som kommunen havde været i gang med at fælde og beskære. Det 

var helt fantastisk at opleve den store opbakning. Og opbakningen var lige så stor, da vi i 

efteråret rykkede indendørs igen. Det tog ca. 20 minutter, så var vi klar til at tage hul på en ny 

sæson. 

Jeg vil her til slut gerne rette en stor tak til alle kassevagter, banevagter og instruktører for at 

hjælpe til i pistolsektionen, Jeres indsats betyder enormt meget for at det hele fungerer, og det 

gør det jo – det er tydeligt, ellers ville der sikkert ikke komme så mange på banerne. 

 

Spørgsmål til beretningen: Knud Erik:  Hvorfor blev skiverne ikke godkendt til opsætning? 

Kirsten: Skiverne står for lavt, derfor er de ikke godkendt. Kirsten vil meget gerne have besked 

om når ting går i stykker, så man kan forholde sig til det. 

 

 

HIVO v. Søren Munk Kvist 

Årsberetning 2016 

Vi har deltaget i Dm / FM / LTM og i postskydning og i region skydning i Region 2 og Masters 

Og I World Cup 

Postskydning hvor vi deltog 13 skytter hvor vi skyder på hjemme bane i Vejle 

Salon: 

Klasse 1 

Christopher Hjerresen   2 pl.      1195 p 

Allan Hjerresen  6 pl. 1191 p 

Petri Brask – Nielsen  10 pl.  1184 p 



Klasse 2: 

Mads Mikkelsen 2 pl 1183 p 

Klasse 3: 

Eva Christensen 7pl 771 p 

Jan B Larsen fra DM/FM/LTM i Næstved 

’Klasse 4 

 Jens Henrik Elten  11 pl. 723 p 

Skytter u/gennemsnit (Nye Skytter) 

Jan Winter  1. pl 1198 p 

Post Skydning 10 m 60 liggende 

 Luft 

SH 1 Med rem 

Christopher Hjerresen  1 pl. 1888,2 p 

Petri Brask –Nielsen 4 pl 1855,9 

S H 2 med støtte 

Jan Kristensen  10 pl 619,8 

Luft Åben Klasse 

Klasse 1 

 Allan Hjerresen  4 pl  1253,5 

Klasse 3 

Søren Kvist  8 pl  784,0 

Skutter u/ gennemsnit 

Jan B Larsen   3 pl 1210,0 

Bjarne Degn  7 pl 1201,9 

Ib Hansen   8 pl. 1154,9 

Region 2 skydning som er for gået i vejle over 3 lørdage 

SH1 luft  

Christopher Hjerresen 1 pl 1256,7 

Petri Brask- Nielsen 2 pl 1218,5  

SH 2 luft 

Jan Kristensen  1 pl 1159,9 

Klasse 3 

Søren Kvist  1 pl  778,2 

Nye skytter 

Jan B Larsen   1 pl 805,3 

Ib Hansen   2 pl 379,5 

Salon cal. 22 

Åben klasse  

Klasse 1 

Petri Brask- Nielsen  1 pl 789,0 

Christopher Hjerresen 2 pl 399,0 



Klasse 2 

Mads Mikkelsen 1 pl 792,0 

Klasse 3  

Eva Christensen   1 pl 768,0 

Klasse 4 

 Jens Henrik Elten  1 pl  693,0 

Skytter u/ Gennemsnit  

Jan Winter  1 pl  794,0 

 

Vi deltog med 8 skytter i Dm /FM/ LTM i Næstved den 16- 17 april 2016, hvor vi skød 40 skydes 

klasser om lørdagen med finaler og afslutte med Middag om Aften 

Søndag Skød vi SH! Og SH 2 60 skuds serie og masters finale 

Lørdag 

Luft 40 skud 

Åben klasse 3 

Søren Kvist   3pl 392,4 

u/ gennemsnit  

Jan B Larsen  2 pl 411,1 

Salon Åben Klasse 

Klasse 1 

 Christopher Hjerresen 2 pl 399/21 

Allan Hjerresen  7 pl 395/16 

Petri Brask- Nielsen 9pl 393/9 

Klasse 2  

Mads Mikkelsen 7 pl 384/5 

u/gennemsnit  

Jan Winter  1pl 398/16 

 

Finaler i 40 skud luft 

Jan B. Larsen  8pl 79,2 

40 skud salon 

Jan Winter  5pl 146,4 

Christopher Hjerresen 8 pl 82,7 

Søndag den 17 april 

DM 60 Luft 

SH 1  

Christopher Hjerresen  1 pl 630,7 

Petri Brask-Nielsen  4 pl 599,6 

SH 2  

Jan Kristensen  5 pl 617,9 

Finaler i SH1 



Christopher Hjerresen 2 pl 208,1 

Petri Brask-Nielsen 5 pl 161,7 

SH 2 

 Jan Kristensen 3 pl 185,1 

Hold resultater fik vi en 3 plads og en 7 plads  

Masters  

Christopher Hjerresen 1 pl 3774,3 

Petri Brask- Nielsen 9 pl 3634,5 

Marters finale 

Christopher Hjerresen 3 pl 733,1 

Alle skytter fra HIVO fik noget med hjem fra DM/M/LTM 2016 

DM/FM/LTM af holdes i vejle i 2017  

Der har været 2 skytte til World cup i Polen og en i Hannover i Tyskland  

kender ikke resultatet 

Vi har fået økonomi på plads vedr. vores Landstræner Steen Hansen så vi for sætter vores Elite 

arbejde 

Men landstræner er stoppet den 31/12 2016 så vi har ikke nogen Landstræner i øjeblikket.  

Vi også træner på hver 14 dag Allan Hjerresen og det hjælper også meget vi er 11 aktive skytter   

Så af sæson 2015/16 synes vi har vært god. 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Regnskab fremlægges ved Marietta Kjeldsen. 

Knud Erik: spørger til hvor mange penge der står til elektronisk markering, og hvor 

mange vi skal bruge. 

Kirsten: fortæller at der hvert år bliver overført 10.000 kr. til den konto. Hvis alle 

banerne skal have elektronisk markering, skal vi ud og søge om tilskud andre steder. 

Kirsten: oplyser at vi ikke skal betale for Conventus de næste 2 år ( 3090 kr. pr. år). Det 

betaler kommunen for. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Forslag til tilføjelse til kriterier for æres medlemskab v. Kirsten: 

Kriteriet lyder nu at man skal bl.a. være medlem af bestyrelsen i min. 6 år.  Et forslag 

kunne være at man skal have ydet en tilsvarende stor indsats for foreningen i 10 år. 

Knud Erik: vil gerne have ændret aldersgrænsen som æresmedlem.  



Kaj: mener at et æresmedlem er noget ekstra ordinært. En der laver et stort forenings 

arbejde. Mener dog at vi skal bibeholde de 60 år.  

Karen: Giver Kaj ret. Æresmedlem er en stor ære. Alder er ingen betydning. Der er 

mange der hjælper til. 

Peter Tørslev: Det behøver ikke kun være bestyrelses arbejde. Der er mange andre der 

laver et stort arbejde i foreningen. 

Det er hermed besluttet at det skal rettes til, at der skal ydes en ekstra ordinær indsats 

for foreningen i en længere år række.  

Uddeling af årspokaler for 2016 v. Kirsten: 

 

 For riffel: 9 har stemt. Vinderen er Bo Laursen.  

 For pistol: 15 har stemt. Vinderen er Laurits Herløv. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Forslag fra bestyrelsen, kontingent uændret. Vedtaget 

 

7. Valg af formand: 

På valg er Kirsten Meldgaard Hansen. Kirsten er valgt. 

 

8. Valg af bestyrelse: 

På valg for riffelsektionen: 

Anette G. Salvesen, modtager ikke genvalg. Michael Gram Jakobsen er valgt. 

Olaf Jensen er genvalgt. 

 

På valg for pistolsektionen: 

John Walker, modtager ikke genvalg. Alexander Stahl er valgt. 

 

Suppleanter: 

På valg er:  

Bo Laursen er genvalgt 



Uffe Borch Hansen er genvalgt 

 

Revisor: Uffe Borch Hansen er genvalgt 

Revisor suppleant: Kaj Baagø er valgt 

 

9. Eventuelt: 

Knud Erik: mener ikke at alle i bestyrelsen er lige aktive. 

Han vil vide om alle medlemmer har deltaget i alle bestyrelsesmøder. Han mener ikke 

alle har udført det arbejde, der er tildelt hvert medlem.  

Peter T.: mener ikke det er stedet at diskutere dette. 

Michael: ønsker at få at vide hvis nogen er utilfredse med hans bestyrelsesarbejde. Knud 

Erik skal melde ud til vedkommende, hvis han er utilfreds. 

Kirsten: runder af med at tilføje at der er mange der byder ind med store og små 

opgaver. Bestyrelsen har hver deres ansvarsområde, og udfører deres arbejde. 

 

Karen: vedr. arrangementer vil hun gerne have det skrevet på kalenderen, så man ikke 

tager forgæves ned for at træne.   

 

Kirsten: En lille oplysning om noget, som kommer til at ske i den nærmeste fremtid. Vi 

har indgået et samarbejde med Vejle IF og Vejle Mountainbike klub om et fælles 

arrangement på tværs af de 3 foreninger. Arrangementet hedder ”Trail Triatlon”, og 

som det næsten siger sig selv, kommer det til at bestå af løb i skoven, skydning på 

faldmål på 50m, og cykling i skoven. Planen er, at det skal løbe af stablen d. 29 eller 30 

april, så I kan godt forberede Jer på, at der bliver kaldt på hjælpere, og selvfølgelig på at 

deltage i arrangementet. Der kommer meget snart noget mere orientering om det. 

 

Kirsten: Dette er en af de særlige generalforsamlinger, bestyrelsen har nemlig valgt at 

udpege et nyt æresmedlem i Vejle Skytteforening. Vedkommende har været medlem af 

foreningen i 29 år. Har siddet i bestyrelsen i sammenlagt 13 år, og har blandt andet 

varetaget posterne som sektionsformand og kasserer. Vedkommende har ydet en stor 

indsats for foreningen gennem hele sit medlemskab, og da han nu også er blevet 60 år, 

er det tiden til udnævnelse som æresmedlem for Uffe Borch Hansen. 

 



Peter T.: nævner at der på hjemmesiden står oplyst at der er åbent fra kl. 18.30-20.00. 

Holdtræningen om tirsdagen starter kl. 18.00. Vi ønsker tiderne ændret på hjemmesiden. 

Kirsten: takker de afgående medlemmer i bestyrelsen, og byder velkommende til nye 

medlemmer. Tak til Peter for god styring af forsamlingen. 

 

Generalforsamlingen afsluttes (kl.21.23) 

 

Referat: Anette G. Salvesen    

 

 

Dirigent: Peter Tørslev 

 


