
    Generalforsamling Vejle Skytteforening 
 

Torsdag d. 28. februar 2019 

REFERAT 

Generalforsamling nr. 157 for Vejle Skytteforening. 

Deltagere (antal):  26 

1. Valg af dirigent: Peter Tørslev er valgt 

2. Valg af protokolfører, samt 2 stemmetællere:  

Protokolfører: Michael Jakobsen 

Stemmetællere: Bo, 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 181 medlemmer, en tilbagegang 

på 12 i forhold til sidste år.  

Vores aktuelle medlemstal er på 146 medlemmer, 3 færre end sidste år ved denne tid. 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: 

11 Hivo 

6   Pistol børn / unge 

84 Pistol voksne 

19 Riffel børn / unge 

24 Riffel voksne 

2 Biathlon  

 

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

Igen i år, er vi desværre nød til at starte med et par triste meddelelser, da vi har mistet 2 af 

vores æresmedlemmer. 2 medlemmer, som i den grad har præget foreningen igennem mange 

år. 

Holger Riisgaard, som var formand for foreningen i 17 år fra 1975 – 1992, døde i starten af juni 

på grund af sygdom. Holger har i de seneste år ikke været aktiv på skydebanen, men har fulgt 



os tæt. Har altid deltaget i vores generalforsamlinger og hjulpet til ved pistolstævner om 

sommeren, i den udstrækning han havde mulighed for det.  

Og her i starten af januar, var det Ida Salvesen vi måtte tage afsked med, også på grund af 

sygdom. Ida har igennem rigtig mange år, været en stor drivkraft for foreningen, og især for 

riffelsektionen, hvor hun har taget sig af rigtig mange opgaver, både i forbindelse med den 

daglige drift, men også i høj grad i forbindelse med alle børn og unge, både til træningsaftener 

og når de skulle ud til stævner.  

Både Holger og Ida vil uden tvivl blive savnet i foreningen – ”Æret være deres minde” 

 

Nye tanker, nye ideer, opgaver som skal løses har vi lige for tiden en del fokus på. Det er især i 

kølvandet af, at Ida ikke længere er hos os, da hun har påtaget sig rigtig mange opgaver i de 

sidste mange år. I den forbindelse var alle voksne riffelskytter, samt forældre til de unge skytter 

inviteret til et møde i sidste uge. Der var en meget positiv stemning, og tydelig velvilje til at 

hjælpe til. Der kom nogle gode forslag frem, og et af forslagene gik på, at vi ophænger nogle 

tavler, hvor opgaver som trænger til at blive løst, kan skrives på. Det som viste sig at være et 

springende punkt, var at det er nødvendigt at synliggøre opgaverne, for at de bliver taget og 

løst. Jeg tror på, at selv om dette fokus bunder i en trist baggrund, så vil der komme rigtigt 

meget godt ud af det for fremtidens skydeaktiviteter. 

 

D. 23. marts holdt Vejle kommune Sportsgalla i musikteatret, her blev Vejle kommunes 

idrætspriser overrakt. 8 skytter fra Vejle skytteforening havde gjort sig fortjent til at modtage 

idrætsprisen, for mesterskaber vundet i 2017.  

Det var riffelskytterne Nicklas Kildehøj og Stine Holtze Nielsen. Fra pistolskytterne var det Jens 

Jørn Ravn, Frederik Larsen, Jonas Hansen og Frank Fougner, John Walker og Laurits Herløv.  

Desuden var Stine indstille til prisen for ”Årets sportsnavn”, hun kom med blandt de 3 

nominerede, men vandt desværre ikke prisen. 

 

Jeg kan i øvrigt fortælle, at vi i år har indstillet 7 skytter fra VSF til modtagelse af Vejle 

kommunes idrætspris. Desuden er Stine Holtze Nielsen igen indstillet til prisen som årets 

sportsnavn, især for hendes europamesterskab på 10 meter og 2 sølvmedaljer ved VM på 50 

meter, og hun er igen blandt de 3 nominerede. Det kommer til at foregå d. 25. april, igen i 

Musikteatret. Gratis billetter kan som sædvanlig hentes på Vejle kommunes hjemmeside. Der 

kan bestilles 10 billetter til foreningen, det vil undertegnede sørge for, så giv en melding, hvis 

man har lyst til at overvære showet, det vil være efter først til mølle princippet.  

 

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 3 klasser med i alt 68 elever fra Hældager skole, som prøvede kræfter med 

riffelskydning. En rigtig god oplevelse, både for eleverne og for instruktørerne. Der har deltaget 



170 hold i konkurrencen fra vores landsdel, de 17 kunne vi levere. Her gik de 20 bedste hold 

videre til en landsdelsfinale. Vi fik et enkelt hold med videre til landsdelsfinalen, som så blev 

endestationen, men de 4 unge mennesker var glade og stolte, hvilket de også havde god grund 

til at være. 

 

Vi åbnede dørene til ”skydesportens dag” d. 13. oktober. Det summede af aktivitet og ca. 70 

besøgende. Vi havde også en journalist fra DGI på besøg hele dagen, som lavede en rigtig fin 

artikel, den kan stadig ses på DGI’s hjemmeside. 

 

Vi har været værtsforening for landsdelsmesterskaberne på 15 meter sammen med 3 andre 

foreninger. Her rundede vi ca. 125 skydninger hos os. 

 

Det er nu et år siden de første ændringer kom, i forbindelse med de nye sikkerheds 

bestemmelser. Vi skulle indføre skv 6 godkendelser for personer over 15 år, som skulle have 

mulighed for at låne forenings våben, og der skulle laves logbog over udlån af våben. Jeg må 

sige, at implementeringen af disse nye tiltag er gået over al forventning.  

Nu kommer så det næste step: Nemlig skydeleder uddannelsen. Fra 1. juli i år, skal der være en 

uddannet skydeleder til stede, når der skydes på en skydebane. Der er åbnet for at tage 

uddannelsen direkte på nettet, og rigtig mange har allerede gjort det. Har man brug for et 

kursus, inden man tager testen, er der rig mulighed for det i hele landsdelen. Der bliver blandt 

andet afholdt et kursus i vores klubhus d. 4. maj. Kurset betales af landsdelen. 

 

For Jer som har eller vil ansøge om våbentilladelse, er der også sket nye tiltag, her skal vi 

fremover betale for tilladelsen, inden sagsbehandlingen sættes i gang, i den forbindelse har vi 

ændret vores procedure her i foreningen, så betalingen skal ske samtidig med underskrift af skv 

2 skemaet. Der er også det nye, at der i fremtiden ikke vil blive accepteret håndskrevne 

ansøgninger, så der skal laves aftale med formanden inden der sættes gang i noget. 

 

Karen oplyser: 

At der ude i periferien er en del klager over skv ansøgningen. Der lyder på at der er utilfredshed 

med, hvis kontoret eller administrationen kommer til at sylte ansøgningen så hænger ansøgeren 

på den ekstra betaling på 200 kr for en ny ansøgning. 

 

Kirsten svare på Karens oplysning: 

Hun vil sammen med bestyrelsen ikke bakke op om den samlede klage som florer. Det er 

bestyrelsens opfattelse, at der er styr på ansøgningsproceduren. 

 

I september havde vi et miljøtilsyn, i den forbindelse kom der fokus på, at der skydes med 9 mm 

på 25 meter banerne. Det har vi faktisk ikke tilladelse til i miljøgodkendelsen. Og det hjælper 

ikke, at politiet hvert år godkender banerne til det. Der er i bestyrelsen gang i at finde en 



løsning på dette, det er helt klart vores mål, at få det gjort tilladt. Bortset fra det, var alt i 

skønneste orden. 

 

Vi havde også nogle fra kommunen ude og se på tagene på de 3 huse ved udendørsbanerne, og 

i den forbindelse blev der bevilget nye tage. Det bliver ikke med tørv, som vi har haft hidtil. 

Spændende hvornår det bliver lavet. 

Vores kompressor til opfyldning af luftbeholdere har i de seneste år været meget dyr i drift. Vi 

har derfor valgt at få et abonnement på flaske i stedet. Knud Erik Müller har knoklet for at få 

det installeret, mange tak for det. Det er også ham I skal tage fat på, hvis der er noget omkring 

det, som skal gøres. 

 

Peter Tørslev informerer: 

Luftriflerne er blevet testet og de skyder faktisk fint helt ned til 100 bar. Dog bliver det svært at 

tage til stævne med 100 bar. Så konklusionen er, at flasken med luft ikke nødvendigvis behøver, 

at blive skiftet alt for tidligt. 

 

Sidste år blev der startet op med Biathlon i foreningen. Der har været stor interesse om det, så 

medlemmerne skal nok komme. Vi har anskaffet 4 rifler til dette, så der er rig mulighed for at få 

det afprøvet. Særskilt årsberetning kommer lidt senere. 

 

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. Hjemmesiden er blevet 

ajourført, og tænkt som et sted for informationer, nok især for eventuelle nye medlemmer. 

Hvad I gerne vil have med på siden, sender I bare til mig så formidler jeg det videre til Lars. 

Hvad der sker af aktiviteter i forbindelse med vores skydninger, bør primært synliggøres på 

vores Facebook side. 

Jeg vil så lige slå et slag for vores Facebook side, som blev åbnet i maj, husk at bruge den i 

forbindelse med aktiviteter. Vi har et stort ønske, om der er nogle af de yngre skytter, som 

kunne tænke sig at tage lidt ansvar for at gøre siden mere levende. 

 

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.  

 

Riffelsektionen v. Anders Kildehøj 

 

Årsberetning riffel 
Hvad er der så sket i året 2018, vi starter med LDM puljehold var børne holdet og åbenklasse holdet 

Med på cal.22 og luft, åbenklasse holdet blev nr. 2 og nr. 1 og dermed videre til DM for hold. 

Junior hold var direkte videre til DM på i begge discipliner.  

De individuelle resultater. cal 22 BK: Magnus Holm Rodding sølv. Junior:  August Bramming sølv. 

VS1 Anders Kildehøj guld. VÅ Lars Mortensen sølv 

Der var også en holdskydning, som Vejleholdet vandt. På holdet var. Kasper Høj, Jan Ryholl, Peter 

Tørslev og Anders kildehøj 

På luft BK2: Magnus Holm Rodding sølv. BK3 Benjamin Bangsgaard guld. Junior Kasper Høi sølv. 

VS2 Anders Kildehøj søl. VÅ1 Jan Ryholl bronze. Senior 1: Peter Tørslev bronze. Senior 2: Olaf Kurth 

Jensen sølv 

Til Jyllandstævnet blev der taget et par medaljer, cal.22 junior 2: Kasper Høi bronze. Luftriffel VÅ1 Jan 

Ryholl guld. 

DM ungdom: 4 børneskytter og 5 juniorskytter samt et juniorhold. Kasper Høi blev Danskmester i 

junior 2 på cal.22 

DM voksen: Det blev til to medaljer for hold VÅ. Her blev det til bronze til. Jan Ryholl, Lars Petersen, 

Niels Ladegaard og Michael Gram Jakobsen og på luft blev det til en sølvmedalje til Jan, Lars, Niels og 

Anette Salvesen. 

DM 50 meter: (Jan Ryholl blev Dansk mester på 50 meter i VÅ. Selv om han skød for BPI, er vi 

selvfølgelig stolte af ham her i Vejle.) 

Vi har deltaget i flere lokale stævner over hele sæsonen med pæne resultater og deltagelse. 

Dansk skytte union: 

Hjemmebanetuneringen 2017-2018 15 meter blev vundet af Vejle`s åbenklassehold, Jan Ryholl, Niels 

Ladegaard og Michael Gram Jakobsen 

DM 10 meter: Herre junior: Er Nicklas Kildehøj Dansk mester for 6 gang i træk og sidste gang. 

EM 10 meter i Kroatien den 16-24 marts: Stine Nielsen og Nicklas Kildehøj er udtaget 



Hold træningen, der er 11 skytter på 2 hold der er plads til flere, på voksen skytte siden kunne der 

være flere 

Lige som der også kunne være flere pigeskytter. 

Nu starter vi snart på 50 meter til en forhåbentlig god og spændende sæson.  Først skal vi til DM  

15 meter cal.22 og luft. Meld jeg til nu! Kom på banerne og få formen på plads. Spørg os hvis der er 

noget I vil havde hjælp til. 

 

  

 

Pistolsektionen v. Kirsten Hansen 

Vi kan igen se tilbage på et godt og aktivt år i pistol-sektionen. 
 

Året 2018 startede traditionen tro, med afholdelse af stævne på 10 og 15m. i januar, her blev 

afviklet 79 skydninger. Et godt stævne fordelt over 3 dage. 

I juli afholdt vi vores sommerstævne. Det blev til 127 skydninger, fordelt over 4 dage. Vi kunne 

godt have brugt nogle flere hjælpere til afviklingen, og søndag formiddag brød det ene 

vendeanlæg sammen, så der måtte tænkes alternativt meget hurtigt, for at få de sidste 

skydninger afviklet. Det lykkedes med kun en halv times forsinkelse, og ikke mindst positiv 

stemning og omstillings-parathed hos skytterne. Så igen et rigtigt godt stævne, og masser af 

hygge omkring grillen lørdag aften. 

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

Ved DM i DGI på 15m. deltog vi med 28 skydninger. 

Ved DM i Dansk skytte union på 10 meter deltog vi med 7 skydninger. 

Ved DM i DGI på 25 meter deltog vi med 26 skydninger. 

Ved DM i Dansk skytte union på 25 og 50 meter deltog vi med 7 skydninger. 

Ved DM i terrænskydning deltog vi med 48 skydninger. 

Ved LDM på 15 meter deltog vi med 29 skydninger. 

Ved LDM på 25 meter deltog vi med 18 skydninger. 

Det har da også givet nogle danske mestre blandt pistolskytterne: Jonas Hansen på 10 meter 

luft. Gert Nielsen på 15 meter std.pistol i V1H2. John Walker sammen med landsdelsholdet for 

seniorer i sekundskydning. 

 

Vi har deltaget i de sædvanlige turneringer, både i puljeturnering under DGI på 15 og 25 meter, 

og Danmarksturnering under Dansk Skytte Union på 10 meter luft og 15 meter fripistol. 

 



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

rundt.  

Der er i øjeblikket ved at blive søgt om optagelse som elitecenter for luftskytterne, det er blandt 

andet med henblik på muligheden for vores skytter, at komme på landshold. Det bliver rigtigt 

spændende, at følge det fremover. 

 

Vi har i forbindelse med opstart af denne indendørs sæson indført et introforløb for nye skytter. 

Det kører over 3 gange med start den første mandag i hver måned. De kommer 1½ time før 

almen åbningstid, og det er Brian og Carsten som tager sig af disse forløb. Det giver en bedre 

indkøring uden en masse forstyrrelser, at de er der alene. Og det giver større muligheder for de 

erfarne, selv at få skudt på de almene træningsaftener, hvor der ikke hele tiden kommer 

opgaver med nye skytter. Det tyder også på, at det hjælper med sortering af forespørgsler, så 

det rent faktisk er personer med en reel interesse som kommer. 

 

Som I sikkert har set i nyheds mail, har vi lige strammet op på vores regel om at man skal kunne 

ramme skiven, når man skyder på de elektroniske baner. Og at ramme skiven, betyder indenfor 

hullet på frontpladen. Vi ved godt, at der kan ske en smutter, der kan være en pludselig 

sidevind eller en nabo der skubber, men det vil kun være få gange det sker. Heldigvis har vi jo 

de 2 papbaner, hvor der er mulighed for at øve sig til man er sikker på at ramme skiven. 

 

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. 

 

HIVO v. Kirsten Hansen 

Vi er 12 skytter. 

DM i Næstved 2018. 

Blev Jan Winther Dansk Mestre i 10m luft 60 skud liggende og Christopher Hjerresen blev nr. 2, 

Petri nr. 4. 

I 10m luft 60 skud Stående blev Christopher Hjerresen blev nr. 2 og Petri nr. 3. 

I Finalen åben klasse 10m luft blev Jan B. Larsen blev nr. 3. og Allan nr. 7. I indledning åben 

klasse 1. blev Allan nr. 1 og Jan B. Larsen nr. 7. 



Jan Winther blev nr. 3 i Salon åben klasse og Mads, Allan og Jan B. Larsen fik en 5., 6. og 7. 

plads. 

HIVO blev nr. 2 i Hold konkurrencen 4 x 40 skud. 

I Masters turneringen 2018 som er over 6 x 60 skud blev Jan Winther nr. 1, Christopher 

Hjerresen nr. 2 og Petri Brask-Nielsen nr. 3. 

Vi har deltaget i Jyske Mesterskaber i Randers i marts måned med 6 skytter. 

Jan Winther blev nr. 3 i Salon åben klasse 1 og Mads Mikkelsen fik en 5. plads. 

Petri blev nr. 2 i 10m luft åben klasse 1 og Christopher, Allan fik en 5. og 7. plads. 

Vi har deltaget i 50m sommerturnering i Næstved og Århus med 3 skytter. 

Jan Winther blev nr. 2 og Petri nr. 3. i 60 skud liggende. 

Jan B, Larsen fik en 1. plads i 40 skud åben klasse. 

Vi vil takke Vejle Skytteforening for det gode samarbejde vi har. Og takke for alt den hjælp vi 

har fået. TAK 

 

Biathlon v. Kirsten Hansen 

2018 har været året, hvor anderledes rifler, løb og høj puls er kommet til Vejle Skytteforening, og det er 

vi stolte af: Vi har kunnet vise Vejle frem på deltagerlisterne, når vi har deltaget i biatlonkonkurrencer 

rundt omkring i Danmark. Vi bliver glade, når vi kan kigge på Danmarkskortet og kan pege Vejle ud som 

den nyeste klub, der tilbyder biatlon. I foråret viste vi flaget på Vejle Idrætshøjskole, hvor 100 elever 

deltog i en biatlonkonkurrence, der blev arrangeret og afholdt af os med IR våben fra landsdelen. Her fik 

vi lavet god reklame for Vejle Biatlon under Vejle Skytteforening. Det blev en så stor succes, at de meget 

gerne vil have os til at afholde endnu et arrangement for dem i 2019.  

  

Vi afholdte i efteråret en biatlonkonkurrence i Vejle Skytteforening. Denne konkurrence fik vi stor 

opbakning til blandt foreningens medlemmer, og det vil vi gerne sige stor tak for. Afviklingen var ikke 

gået ligeså gnidningsfrit uden jeres hjælp. Vi vil meget gerne afholde endnu en biatlonkonkurrence i 

2019 og arbejder med 8. september som dato.   

  

Vi har sørget for, at Vejle Biatlon er kommet på podiet til alle de biatlonkonkurrencer, som vi i  

2018 har deltaget i, og vi vil gøre vores for at det fortsætter i 2019. Til årets  

Danmarksmesterskaber sikrede Anne Mai guldmedaljer på begge distancer og det blev også til tre 4. 

pladser til de øvrige fra Vejle Biatlon.  



Der føres en biatlonliga, hvor resultaterne for alle årets biatlonkonkurrencer bliver samlet, og den 

bedste biatlet i kvinderækken samt den bedste biatlet i herrerækken vinder årets biatlonliga. Her vandt 

Anne Mai samlet for kvinder og Flemming blev nummer fire i herrerækken.  

  

Vi gør vores til, at Vejle Biatlon kommer i rampelyset, og det motiverer os til at fortsætte med at ligge 

energi i Vejle Skytteforenings nye tiltag. Vi krydser fingrer for, at 2019 bliver et givtigt år for klubben i 

forhold til flere medlemmer. En nyopstartet biatlonafdeling tager tid, så vi forsøger at væbne os med 

tålmodighed, selvom vi brænder for at hverve flere medlemmer. Vi tror på, at det nok skal lykkes og vi 

har fået spredt interesse på Facebook og blandt medlemmer af løbe-, triatlon- 

, crossfit- og trailløbeklubber, som finder vores nye initiativ i Vejle Skytteforening meget spændende og 

glæder sig til at komme og prøve sporten af.   

 

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Årsregnskabet er underskrevet og godkendt af bestyrelse og revisorer. Se bilag af selve 

regnskabet. 

Peter Tørslev spørger: Hvad er DJS Megalink  

Kirsten svarer: Opsparing i Den Jyske Sparekasse til eletroniskmarkering 

 

Regnskabet er godkendt. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag 

 

Uddeling af årspokaler for 2018 v. Michael Gram Jakobsen: 

For riffel: Anders Kildehøj 

 For pistol: Knud Erik Müller 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Kontingenten er godkendt som værende uændret 

7. Valg af formand: 

På valg er Kirsten Meldgaard Hansen.  

Kirsten er genvalgt 

 



8. Valg af bestyrelse: 
 

    På valg for riffelsektionen for 2 år: 

Olaf Jensen og Michael Gram Jakobsen 

Olaf og Michael er genvalgt. 

På valg for pistolsektionen for 2 år: 

Alexander Stahl 

Alexander er genvalgt 

        Suppleanter: 

        På valg for 1 år:  

        Bo Laursen og Uffe Borch Hansen 

             Bo og Uffe er genvalgt     

Revisor for 2 år: Uffe Borch Hansen 

Uffe er genvalgt 

Revisor suppleant for 1 år: Kai Baagø 

Claus Egeberg-Gjelstrup er valgt. 

 

9. Eventuelt: 

Knud Erik udtrykker bekymring for afviklingen af skoleskydning. 

Han ville gerne, at der var flere der kunne hjælpe til. Især fra riffelsektionen. 

35 elever fra 7 klasse kommer også og prøver at skyde.  

Det ene vendeanlæg er død. Den motor som sidder i vendeanlægget findes desværre 

ikke mere. Så det er en udfordring at den bliver klar til udendørssæsonen.  

Jeg skulle desværre igennem en tåge af røg ude foran døren. Knud Erik ser gerne at der 

ikke bliver røget ude foran døren. Det skal foregå ovenfor stållågen, så røgen ikke 

kommer med ind i udsugningen. 

 

Kirsten takker for fremmødet, der måske er lidt sløjt i år. Det har ikke noget med sne at 

gøre i år.  

 

 



Generalforsamlingen afsluttes kl. 20.39 

 

Referat:     

 

Dirigent:  

 


