Generalforsamling Vejle Skytteforening
Onsdag d. 28. februar 2018

REFERAT
Generalforsamling nr. 156 for Vejle Skytteforening.
Deltagere (antal): 35
1. Valg af dirigent: Kai Baagø. Der er ingen indvendinger ifh til indvarsling og
generalforsamlingen er derfor stemmeberettiget. Ingen andre forslag til dagsorden.
2. Valg af protokolfører, samt 2 stemmetællere:
Protokolfører: Michael Jakobsen
Stemmetællere: Uffe og Karen.
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 193 medlemmer, en fremgang
på 8 i forhold til sidste år.
Vores aktuelle medlemstal er på 149 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
4 Pistol børn / unge
86 Pistol voksne
19 Riffel børn / unge
28 Riffel voksne
Lidt om hvad der er sket i VSF i det forgangne år:
Vi starter lige med en trist begivenhed. I begyndelsen af oktober blev foreningen og ikke mindst
Hivo ramt af et dødsfald. Søren Munk Kvist afgik ved døden efter kort tids sygdom. Søren er og
vil fortsat være savnet, både som medlem i foreningen, og som formand for Hivo
skytterne. ”Æret være Sørens minde”.

I juni måned trak Henrik Mølgaard Jensen sig fra bestyrelsen på grund af manglende tid. Som
suppleant indtrådte Uffe Borch Hansen i bestyrelsen.
D. 23. marts holdt Vejle kommune Sportsgalla i musikteatret, her blev Vejle kommunes
idrætspriser overrakt. Hele 13 skytter fra Vejle skytteforening havde gjort sig fortjent til at
modtage idrætsprisen, for mesterskaber vundet i 2016.
Det var riffelskytterne Nicklas Kildehøj, Silas Kildehøj, Ida Larsen, Emma Larsen, August Møller
og Jan Ryholl.
Fra pistolskytterne var det Jens Jørn Ravn, Frederik Larsen, Jonas Hansen og Frank Fougner,
Gert Nielsen, John Walker, Knud Erik Müller og undertegnede.
Jeg kan i øvrigt fortælle, at vi i år har indstillet 8 skytter fra VSF til modtagelse af Vejle
kommunes idrætspris. Desuden er Stine Holtze Nielsen indstillet til prisen som årets sportsnavn,
og hun er kommet i blandt de 3 nominerede. Det kommer til at foregå d. 12. april, igen i
Musikteatret. Gratis billetter kan som sædvanlig hentes på Vejle kommunes hjemmeside, hvis
man har lyst til at overvære showet.
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.
Vi har haft en del event skydninger, som polterabend og lignende.
Og så har vi deltaget i Skole DM i Skydning, som er en landsdækkende turnering for 5. klasser.
Vi har haft 2 klasser fra Sct. Norbert skole, i alt 50 elever som prøvede kræfter med
riffelskydning. En rigtig god oplevelse, både for eleverne og for instruktørerne. Der har deltaget
150 hold i konkurrencen fra vores landsdel, her gik de 20 bedste hold videre til en
landsdelsfinale. Det bedste hold vi havde på banen blev nr. 34, så de gik ikke videre. Men jeg
tænker, at det var et flot resultat, også i betragtning af, at det var udelukkende pistolskytter,
som var på banen som instruktører.
I juni måned fik vi foretaget et tilsyn af baner og våbenopbevaring af politiet, efter dette tilsyn
blev vi pålagt at øge alarmdækningen både i klublokalerne indendørs og i klubhuset udendørs.
Ligesom vores opbevaring af rifler ikke var under godkendte forhold. Her endte vi med at
anskaffe nye og godkendte våbenskabe til indendørs banerne og en ny boksdør til klubhuset, da
den heller ikke levede op til kravene længere.
I slutningen af september stillede 6 stærke mænd op, til at slæbe de nye våbenskabe ned ad
trapperne, og fik dem monteret i det lille rum. Det var virkelig et knokkelarbejde af højeste
format, tusind tak til Jer, for denne indsats.
I september blev jeg kontaktet at Tommy Haun fra DGI. Der var et par ildsjæle, som var flyttet
til området, og som ønskede at få skabt kontakt med en skytteforening som havde lyst og
interesse i at starte en afdeling med Biatlon, og det har vi her i Vejle. Så når vi om ikke så længe
starter op på udendørs sæsonen, vil man også kunne dyrke Biatlon i Vejle Skytteforening.

Flemming Lohmann Mikkelsen, som er en af de 2 ildsjæle, er til stede her i aften, og han vil
senere fortælle lidt mere om deres tanker og ideer.
I slutningen af december kom den ventede våbenbekendtgørelse, som er et led i den
bandepakke regeringen har lavet. Det er noget, som har stor betydning for skytteforeningerne
landet over.
Alle medlemmer over 15 år, som ikke er skv godkendt, skal godkendes på en skv6 ved politiet
for at kunne låne og skyde med tilladelseskrævende våben i foreningen. For nye medlemmer,
vil det være tilladt at prøve 3 gange, hvorefter medlemskab skal tegnes og skv6 skal ansøges.
Det er tilladt at skyde i ansøgningsperioden, når man har dokumenteret, at ansøgningen er
sendt.
Foreningen skal føre en ”Logbog” over alle medlemmer, som låner disse våben. Det skal være
med oplysning om navn, adresse og fødselsdato, og skytten skal fremvise legitimation, så vi
sikrer at oplysningerne er korrekte.
Alle skv6 godkendelser skal være på plads senest d. 1. juli, det er i fuld gang, så det er bare om
at få det bragt i orden. Det er det enkelte medlem som selv har ansvaret, men vi vil selvfølgelig
gerne hjælpe, hvis der er behov for det.
Proceduren omkring logbogen skal være klar til 1. april. Vi har lavet et system til dette, der
mangler lige lidt tastearbejde inden vi er helt klar. Men det bliver vi i løbet af de næste par uger,
og så starter vi op med denne del.
I midten af januar inviterede idrætsledelsen i landsdelen til en foreningsaften i DGI huset, hvor
det netop var våbenbekendtgørelsen som var til debat. Her deltog 88 personer, hvoraf de 9 var
her fra Vejle skytteforening, så jeg vil mene, at vi er klædt godt på til opgaven. Der kan også
læses meget mere om det på DGI’s hjemmeside.
Mandags klubben kører stadig super godt, hvor både riffel- og pistolskytter mødes om
formiddagen til kaffe, snak og skydning. En særlig tak til John, for at åbne banerne mandag efter
mandag.
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.

”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.
Der er ingen kommentar fra forsamlingen til årsberetningen.

Riffelsektionen v. Olaf Jensen
I 2017 har vi deltaget i mange turneringer både på Cal.22 og luft. Hjemmebane turneringen
under DSU åben klasse blev det til en 1 plads. Holdet deltog derefter i DM i Randers hvor det
blev til en 4 plads. Individuel blev Jan Ryholl nr. 5.
Ved EM i Maribor i Slovenien har Nicklas Kildehøj og Stine Nielsen fra den 6-12 marts deltaget
på 10 m luft. I herrejunior blev Nicklas nr.28 og individuelt fik Stine en sølv medalje i dame
klassen og for hold blev det til en bronzemedalje.
Den individuelle puljefinale for de 8 bedste skytter i hver klasse blev afholdt på BPI baner i
Pjedsted. I finalen på Cal. 22 blev Silas Kildehøj nr.2 og fik sølvmedalje. I voksen åben blev Jan
Ryholl nr. 3 og fik bronzemedalje Michael Jacobsen nr.4. I senior blev Olaf Kurth Jensen nr.4. I
finalen på luft blev Kristoffer Grønning nr.7 i junior klassen. I voksen åben blev Jan nr. 1 og fik
guldmedalje og Michael nr.5 I senior blev Ida Salvesen nr.5. Olaf nr. 6 og Niels Chr. Svendsen
nr.7.
Puljefinalen for hold blev afholdt i forbindelse med LDM i Vingsted på både cal.22 og luft.
Børneholdet blev nr. 6 juniorholdet nr.1 åbenklasse nr.2 og senior nr.4. I Hold konkurrencen på
luft blev åben klasse nr.2 og junior nr.23. Individuel på cal.22 blev Jeppe Jensen nr. 1 i ung
stilling, Lars S. Pedersen nr. 1.i voksen åben. På luft blev Emma M Larsen nr1. i børneklassen,
Ida M Larsen nr. 2 i juniorklassen, Jeppe Jensen nr. 1 i ung stilling 2, Anders Kildehøj nr.1 voksen
stilling 2, Ida Salvesen nr.4 i senior 1, og Michael nr. 3 i voksen åben.
Jyllandsstævnet på cal.22 og luft blev afholdt hos BPI i Pjedsted på cal.22 blev det til sekundære
placeringer. På luft voksen stilling Anders Kildehøj nr.3. voksen åben Michael Jacobsen nr.1 og i
senior2 Olaf Kurth Jensen nr.3.
DM for ungdom blev afholdt i Vingsted 18-20 marts vi var repræsenteret med juniorholdet der
havde kvalificeret sig direkte til DM efter at have vundet LDM finalen. Individuelt blev det kun
til sekundære placeringer.
DM for senior blev ligeledes afholdt i Vingsted 31 marts – 02 april foreningsholdet på cal.22
blev nr.17 og på luft blev holdet nr.5. Individuel blev det kun til sekundære placeringer.
Ved Dansk Skytte Unions 10m DM på luft i Lind blev Vejle skytteforenings åben klassehold nr. 6.
Individuel blev Jan Ryholl nr.4. Nicklas Kildehøj blev Dansk Mester i Herrejunior og Stine Nielsen
nr. 4 i dame klassen.

Nicklas har deltaget i VM for herrejunior i Soul.
Vore eget stævne 50 m stævne blev afholdt fra 25-27maj det blev til 88 skydninger hvilket var
meget utilfredsstillende med så få skydninger over 3 dage.
Kommentar Michael Jakobsen: Måske vi skulle overveje, at vi flytter vores stævne, da det falder
sammen med Jelling Musikfestival.
Ved hold LDM i Honum blev børneholdet nr.1 åben klasse nr.1 og senior nr.3. Alle holdene
kvalificerede sig til DM i Vingsted.
Ved den individuelle puljefinale på 50 m i Honum fik Peter Tørslev en bronzemedalje.
Ved DM i Vingsted for ungdom deltog 9 skytter, det blev dog kun til sekundære placeringer.
Ved DM i Vingsted for voksne her fik Niels Ladegaard en bronzemedalje i åben klasse 2.
Referat taget til efterretning!

Pistolsektionen v. Kirsten Hansen
Vi kan igen se tilbage på et godt og aktivt år i pistol-sektionen.
Året 2017 startede traditionen tro, med afholdelse af stævne på 10 og 15m. i januar, her blev
afviklet 77 skydninger. Et godt stævne fordelt over 3 dage.
I juli afholdt vi vores sommerstævne. Det blev til 142 skydninger, fordelt over 4 dage, en
tilbagegang på 36 skydninger. Det bunder blandt andet i, at der i samme weekend blev afholdt
EM, som der var en del skytter som foretrak at deltage i. 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 30 skydninger.
Ved DM i Dansk skytte union på 10 og 15 meter deltog vi med 11 skydninger.
Ved DM i DGI på 25 meter deltog vi med 21 skydninger
Ved DM i Dansk skytte union på 25 og 50 meter deltog vi med 9 skydninger
Ved DM i terrænskydning deltog vi med 59 skydninger
Det er da blevet til nogle danske mestre i forbindelse med ovenstående mesterskaber: På 50
meter fripistol vandt Frederik Larsen det danske mesterskab, og sammen med Jonas Hansen og
Frank Fougner, tog de også mesterskabet for hold.
Jens Jørn Ravn var med til at vinde Nordisk mesterskab for hold på 10m luftpistol.
Laurits Herløv og John Walker var på holdet som vandt DM i sekundskydning.
Ud over de nævnte mesterskaber har der været rigtig mange resultater, som hørte under
kategorien, lige ved og næsten.

Vi har deltaget i de sædvanlige turneringer, både i puljeturnering under DGI og
Danmarksturnering under Dansk Skytte Union.
Puljefinale på 15m standard og luftpistol: Blev afholdt på vores baner d. 4. februar.
På std. Var vi repræsenteret med 2 skytter, og på luft med 6 skytter
I forbindelse med puljeturneringen på 25 meter, blev finalerne også afholdt på vores baner. Her
var vi repræsenteret med 4 skytter.
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, som vandt 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. Og ikke mindst en kæmpe opbakning og hjælp, når der ved
sæsonskift skal flyttes mellem indendørs og udendørs aktiviteter.
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.
Referat taget til efterretning!
HIVO v. Kirsten Hansen
HIVO starter året med 14 medlemmer, men i dag er vi 11 medlemmer.
Vi har deltaget i Jyske Mesterskaber i Randers i marts måned med 6 skytter.
Tre af skytterne kom i to finaler og det blev til…
5. plads i luft åben klasse.
2. og 3. plads i salon åben klasse.
Vi har deltaget i 50m sommerturnering i Næstved og Århus i juni og august måned med 3
skytter. Alle tre skytter kom i finalen og det blev til..
2., 3. og 5. plads i 50m åben klasse.

DM/FM/LTM blev afholdt i Vejle Skytteforening / HIVO klublokaler den 22.-23. april 2017.
Der var deltagelse af 50 skytter + hjælpere fra 9 klubber fra hele landet.
Det blev afviklet med 81 skydninger + 7 finale skydninger.

Vi deltog med 11 skytter. 6 skytter kom i finalerne og det blev til…
2. og 7. plads i luft åben klasse.
2., 3., 6. og 7. plads i salon åben klasse.
2., 3. og 4. plads i luft SH1 liggende.
Holdskydning blev det til en 4. og 5. plads af 10 hold.
Lørdag afsluttet vi med 70 person til en fælles spisning.
Mvh. HIVO skydning.
Referat taget til efterretning!

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskab fremlægges ved Marietta Kjeldsen.
Regnskab vedlagt som bilag.
Ingen kommentar til regnskabet.
Der er stemt og regnskabet er godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Oplæg vedr. Biatlon v. Flemming Lohmann Mikkelsen:
Flemming fortæller sin og hustruens passion for Biatlon.
1970 deltog 2 skytter faktisk i skiskydning fra Vejle Skytteforening.
Flemming og Anne Mai vil gerne skabe denne nye forening der forhåbentligt kan
tiltrække nye medlemmer til denne nye idrætsgren i Vejle Skytteforening.
DGI er villige til at udlåne rifler til opstarten.
Det er ikke planen i opstarten, at børn kan være deltagende. Men på sigt skal børnene
gerne indlemmes i Biatlon.
Flemming ser frem til at komme i foreningen når udesæsonen startes op.
Spørgsmål: Hvor langt skal der løbes John Walker?
Der løbes på den lange, 4 runder af 1500 meter.
Den korte er 3 runder.
Spørgsmål: Har man riflen på ryggen, når man løber?
Nej! Riflerne bliver på banen.

Hvordan er skydningen?
Der skydes med salonriffel. På faldmål med 45 mm på liggende. Og 100 mm hul ved
stående.
Hvor mange aktive i Europa?
Der er stor forskel ifh til vinter og sommer. Flemming har ikke noget konkret tal.
Flemming håber på deltagelse fra både triatlon og den nye politiskole.
Uddeling af årspokaler for 2016 v. Kirsten:
For riffel: 9 har stemt. Med 6 stemmer tilgår pokalen Ida Salvesen for at yde en stor
indsats.
For pistol: 12 har stemt. Med 4 stemmer tilgår pokalen Kirsten Meldgaard Hansen.

6. Fastsættelse af kontingent
Forslag fra bestyrelsen, kontingent uændret.
Ingen andre forslag.
Forslaget er godkendt.
7. Valg af formand:
På valg er Kirsten Meldgaard Hansen.
Ingen andre forslag.
Kirsten er valgt.
8. Valg af bestyrelse:
På valg for riffelsektionen:
Jens Chr. Larsen, modtager ikke genvalg.
Michael foreslår Anders Kildehøj til bestyrelsen.
Andres Kildehøj modtager gerne valg og er derfor valgt til bestyrelsen.
På valg for pistolsektionen:

Benny Jensen, modtager ikke genvalg
Uffe Borch Hansen, modtager ikke genvalg
Kirsten Hansen foreslår: Brian Holm og Allan Daugaard.
Ingen andre forslag. Brian Holm og Allan Daugaard er valgt.
Suppleanter:
På valg er:
Bo Laursen: Modtager genvalg og valgt.
Uffe Borch Hansen: Modtager genvalg og valgt.
Revisor: Bo Laursen: Modtager genvalg og valgt:
Revisor suppleant: Kai Baagø: Modtager genvalg og valgt.
9. Eventuelt:
Kirsten: På sidste års generalforsamling, ændrede vi lidt på kriterierne for optagelse af
æresmedlemmer i Vejle skytteforening. Det blev til ”at have deltaget i bestyrelsesarbejde i
minimum 6 år”, blev ændret til, at der skal ydes en ekstraordinær indsats for foreningen i en
længere årrække.
På den baggrund, er det en fornøjelse at bestyrelsen har truffet det valg at udnævne 2 nye
æresmedlemmer. De har begge ydet en enorm stor indsats for foreningen igennem rigtig
mange år, og gør det stadig uge efter uge.
De nyudnævnte æresmedlemmer er Ida Salvesen og John Walker.
Kai Baagø: Vil gerne have klarlagt lidt omkring skv6. Den er til brug af våben i vores egen
forening og skal derved godkendes af politiet.
Kirsten: Man får en hilsen fra politiet omkring godkendelsen. Og Jeg får også besked om
godkendelsen.
Jesper: Jeg repræsentere en anden forening, kommer her og har mit eget våben med. Skal
jeg have en skv 6 til denne forening? Kirsten svarer. Ja! Der skal ligge en skv6 godkendelse
til den forening, som man kommer i dagligt.
Ved stævner! Her er man gæst og godkendt i anden forening. Det kan man gøre 6 gange i
løbet af et år i foreningen.
Skal gæster registreres i logbog ved stævner? Nej siger Kirsten.

Bo: Jeg tror, at gæster bliver registreret via resultatlister. Derfor mener jeg ikke gæster skal
registreres ved stævner.
Godkendelsen skv6 gælder 5 år.
Spørgsmål til bestyrelsen fra Ib. Kan pedellen spørges, om det er muligt at få ryddet sne ned
af trapperne?
Kirsten: takker for fremmødet. En stor tak til de afgående medlemmer i bestyrelsen, og
hjertelig velkommende til de nye bestyrelsesmedlemmer. Tak til dirigenten for god styring
af forsamlingen.

Generalforsamlingen afsluttes kl. 20.50
Referat: Michael Gram Jakobsen
Dirigent: Kai Baagø

