Generalforsamling Vejle Skytteforening
Torsdag d. 27. februar 2020

REFERAT
Generalforsamling nr. 158 for Vejle Skytteforening.
Deltagere (antal): 24
1. Valg af dirigent: Peter Tørslev
2. Valg af protokolfører, samt 2 stemmetællere:
Protokolfører: Michael Jakobsen
Stemmetællere: Karen og Lars Mogensen
3. Aflæggelse af beretninger:
Formandens v. Kirsten Meldgaard Hansen
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 5 møder.
Ved medlemsregistreringen i slutningen af januar havde vi i alt 269 medlemmer, en fremgang
på 88 i forhold til sidste år. Denne store fremgang skal ses i lyset af, at deltagere til ”Skole DM”
nu skal registreres som medlemmer, og de talte 66 skytter. Når de trækkes fra, kan vi
konstatere en stigning på 12 reelle medlemmer i forhold til sidste år.
Vores aktuelle medlemstal er på 145 medlemmer, 1 mindre end sidste år ved denne tid.
Den aktuelle fordeling af medlemmer er:
12 Hivo
5 Pistol børn / unge
83 Pistol voksne
19 Riffel børn / unge
23 Riffel voksne
3 Biathlon
Lidt om hvad der er sket i VSF i det forgangne år:
I september afholdt vi en foreningsaften, hvor vi efter en gang grillmad arbejdede med
begrebet ”Adfærds design”, godt hjulpet på vej af 2 konsulenter fra DGI. Vi var ca. 30 personer,
godt fordelt over riffel, biathlon og pistolskytter. Overskrifterne på vores opgaver var ”Flere
medlemmer og flere frivillige”. Der blev arbejdet ihærdigt, og der var ingen tvivl om, at det er
synligheden vi skal have vores fokus på. Her kan jeg så berette, at der er ved at blive lavet nogle

flotte skilte til at hænge udendørs ved både 15 og 25/50 meter banerne. Og kommunen er i
gang med at undersøge muligheden for at få et skilt op ved vejen.
I maj blev der afholdt kursus i klubhuset om den nye skydeleder uddannelse, det var DGI
Sydøstjylland som afholdt dette. Det var meget godt besøgt, og fyldt med masser af god snak
med udgangspunkt i sikkerheds bestemmelserne.
Som alle jo ved, var det d. 1. juli det trådte i kraft, at der til enhver tid skal være en uddannet
skydeleder til stede, når der skydes på banerne. Vi har heldigvis rigtig mange, som har taget
denne uddannelse. Dog er der stadig nogle få, som har nøgle til banen som mangler at få den
taget.
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 deltaget i Skole DM i Skydning, som er en landsdækkende turnering for 5. klasser. Vi har
haft 3 klasser med i alt 66 elever fra Hældagerskolen, som prøvede kræfter med riffelskydning.
En rigtig god oplevelse, både for eleverne og for instruktørerne. Vi havde 18 hold, hvoraf de 2
hold gik videre til landsdelsfinalen.
Vi åbnede dørene til ”skydesportens dag” d. 12. oktober. Det summede af aktivitet og ca. 80
besøgende.
Vi har været værtsforening for landsdelsmesterskaberne på 15 meter sammen med 3 andre
foreninger. Her rundede vi ca. 125 skydninger hos os.
Vi har haft en del event skydninger, som polterabend og lignende.
Vi har haft flere projekter i gang, som kommer fra de kommunale forvaltninger. Dette er en
tydelig afsmitning på, at der i DGI i samarbejde med kommunerne er gang i et fokusområde,
som handler om børn og unges lige adgang til foreningslivet.
D. 25. april holdt Vejle kommune Sportsgalla i musikteatret, her blev Vejle kommunes
idrætspriser overrakt. 7 skytter fra Vejle skytteforening havde gjort sig fortjent til at modtage
idrætsprisen, for mesterskaber vundet i 2018.
Det var riffelskytterne Jan Winther fra HIVO, Jan Ryholl og Stine Holtze Nielsen. Fra Biathlon var
det Anne-Mai Madsen. Fra pistolskytterne var det Jonas Hansen, John Walker og Gert Nielsen.
Desuden vandt Stine indstille til prisen for ”Årets sportsnavn”, det var super flot.
Jeg kan i øvrigt fortælle, at vi i år har indstillet 3 skytter fra VSF til modtagelse af Vejle
kommunes idrætspris Karen Dansk mester på loftpistol Jan Winther Dansk mester på riffel
liggende og Jonas Dansk mester på Grovpistol. Desuden er Stine Holtze Nielsen igen indstillet til
prisen som årets sportsnavn, især for hendes resultater som har skudt en kvoteplads til OL hjem,
det er Vejle kommune som har valgt at indstille hende igen. Det kommer til at foregå d. 2. april,
igen i Musikteatret. Gratis billetter kan som sædvanlig hentes på Vejle kommunes hjemmeside.
Lidt om vores baner og faciliteter:
Vi har i efteråret fået foretaget service eftersyn på ”Mega Link” anlægget, så det er nu
opdateret til det nyeste software. Matchprogram er ikke noget der lige kunne blive sat op ifb
med serviceeftersynet. Men der er et par ildsjæle der vil sætte sig ind i, hvordan vi kan få det op
at køre.

På husene ved udendørsbanerne er der fuld gang i pålægning af nyt tag. Samtidig laves der en
større overdækning ved standpladserne på 25 meter banerne, og dermed længere sluser. Det
er Vejle kommune, som har bevilget dette, det startede med en pris på 800.000 kr. men det er
vist kommet på den anden side af 1 million, allerede inden det er færdigt. I denne forbindelse
skal der lyde en stor tak til Knud Erik Müller, som er vores tovholder på arbejdet. Det er enormt
hvad han har brugt af timer på banerne, og vi har jo heldigvis kunnet følge lidt med i arbejdet
via billederne som han har taget undervejs.
Mandags klubben kører stadig super godt, hvor både riffel- og pistolskytter mødes om
formiddagen til kaffe, snak og skydning. En særlig tak til John og Knud Erik, for at åbne banerne
mandag efter mandag.
Vores hjemmeside kører super fint, Tusind tak til Lars for arbejdet med den. Husk, hvis der
noget I ønsker skal på hjemmesiden, så send det til mig, så skal jeg nok videreformidle det til
Lars.
Husk også at bruge vores Facebook side, til at synliggøre alle vores aktiviteter.
Vi har stadig et stort ønske, om der er nogle af de yngre skytter, som kunne tænke sig at tage
lidt ansvar for at gøre Facebook siden endnu 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
Vi har i år 2019 – 2020 deltaget i stævner på 15 meter og 50 meter det har været DM,
Jyllandsstævene, landsdelsMesterskaber, puljeskydning, finaler for individuel samt Lokale stævner.
I sommers sendte vi 5 skytter til skydeskole i Ulfborg en uge med meget skydning på alle
skydeprogrammer i Skyttebogen.
Vi fik også samlet et stort hold skytter og forældre til et Mental kursus som landsdelen havde
aregeret underviseren var Charlotte Jakobsen.
Vi har haft en opfølgning på denne aften, hvor vi (Claus) Laver en liste til hver skytte med de
ting der er vigtig for skytten i sin forberedelse til en konkurrence.

Holdtræning, der er 8 skytter på hvert hold. Der er 3-6 Bk og jun. Skytter som ikke er med til
holdtræning
I år har vi brugt holdsport til at hold styr på stævner og tilmeldinger til stævner og andre
angementer og det er Claus der styre dette.
Her efter generalforsamlingen skal vi i riffel afdelingen have et møde om foreningens årshjul og
hvad vi skal arrangere i fremtiden
Lidt resultater for året der gik
15 mtr. Finale luft 1 bk. Mads E.G.
3 jun. Kasper E.G. Tim Wohlert og
Frederik Raaberg som blev nr.2
Til den sæsons finale har vi 6 skytter med bk-jun- st.
Til DM var der 10 bk/jun. og 7 voksen skytter
Der var også foreningshold med på luft og .22
Bk-jun og åben klasse hold
Landsdelshold .22 nr. 3 Nicolai Christense og Tim Wohlert
Luft hold nr. 1 Kasper E.G, Jonas Mortensen, Frederik Raaberg og Tim Wohlert
LDM
.22 BK.1 nr.3 Mads E.G. jun. 2 nr. 2 Dines Kroman
Nr. 3 Frederik Raaberg SE 3 nr. 2 Knud E. Muller
Luft BK.1 Mads E.G. nr. 3 Still.3 nr. 2 Anders
ÅB.2 nr.1 Lars Mortensen
Jyllandsstævne
Frederik Raaberg jun. 2 nr.1 på .22 og nr. 2 på luft
50 mtr.
Individuel finale

BK: Mads E.G. nr. 7
JUN: Kasper E.G. nr.3

Frederik Raaberg nr. 4, Nicolai Christensen nr. 6
Tim Wohlert nr. 7

Stilling Anders nr. 5

LDM
BK.2 nr.3 Mads Friedrichsen
JUN.1 nr.3 Kasper E.G. JUN.2 nr.3 Nicolai Christensen St.2 nr. 2 Anders
DM 9 skytter BK-JUN.

Pistolsektionen v. Kirsten Hansen
Vi kan igen se tilbage på et godt og aktivt år i pistol-sektionen.
Året 2019 startede med afholdelse af stævne på 10 og 15m. i marts, her blev afviklet 77
skydninger. Et godt stævne fordelt over 3 dage.
I juli afholdt vi vores sommerstævne. Det blev til 139 skydninger, fordelt over 4 dage, en
fremgang på 12 skydninger. Igen blev vi ramt af, at det ene vendeanlæg brød sammen, men
med erfaringerne fra sidste år, så lykkedes det at få alle skydninger afviklet, ikke mindst takket
være positiv stemning og omstillings-parathed hos skytterne og hjælperne. 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 31 skydninger.
Ved DM i Dansk skytte union på 10 meter deltog vi med 8 skydninger.
Ved DM i Dansk skytte union på 15 meter deltog vi med 5 skydninger
Ved DM i DGI på 25 meter deltog vi med 26 skydninger.
Ved DM i terrænskydning deltog vi med 14 skydninger.
Det har da også givet nogle danske mestre blandt pistolskytterne: Jonas Hansen på 15 meter
std. + luft i DGI, samt 15 meter grovpistol i unionen. Karen Hansen på 15 meter std. I unionen.
Vi har deltaget i de sædvanlige turneringer, både i landsdelsturnering under DGI på 15 og 25
meter, og Danmarksturnering under Dansk Skytte Union på 10 meter luft. Desuden er der
kommet en ny mixturnering på landsplan i DGI, her har vi deltaget med 2 hold.
Der er stor stævneaktivitet, hvor en del af vores skytter kører land og rige rundt for at deltage,
både på bane og terræn.
Karen Hansen har stadig godt gang i elite træningen på 10m. luftpistol, de træner hver uge året
rundt.
Der har været gang i at få det etableret som et talentudviklings center, det har dog ikke ændret
så meget, bortset fra at Karen nu er kommet med i et netværk med andre trænere, hvor der
deles god inspiration.
Vores introforløb for nye skytter er helt sikkert kommet for at blive. Det kører over 3 gange om
mandagen. 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 samtidig større muligheder for de erfarne, selv at få skudt på de almene
træningsaftener, hvor der ikke hele tiden kommer opgaver med nye skytter. Desuden hjælper

helt tydeligt med sortering af forespørgsler, så det rent faktisk er personer med en reel
interesse som kommer.
Det er helt fantastisk, som der stadig er aktivitet på banerne til træningsaftenerne, både i
sommer og vintersæsonen. Og ikke mindst en kæmpe opbakning når der bliver bedt om hjælp,
blandt andet 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
HIVO skydning 2019-2020
Vi er 12 skytter.
Der var DM her i Vejle 2019.
Jan Winther blev Dansk Mestre i 10m luft 60 skud liggende og Christopher Hjerresen blev nr. 4, Petri nr.
5.
I 10m luft 60 skud Stående blev Petri nr. 5.
I Finalen åben klasse 10m luft blev Jan B. Larsen nr. 5
Jan Winther blev nr. 5 i Salon åben klasse og Jan B. Larsen fik en 6. plads.
HIVO blev nr. 3 i Hold konkurrencen 4 x 40 skud.

I Masters turneringen 2019 som er over 6 x 60 skud blev Jan Winther nr. 2, og Petri Brask-Nielsen nr. 3.
Vi har deltaget i Jyske Mesterskaber i Århus i marts måned med 4 skytter.
Jan Winther blev nr. 3 i 10m luft åben klasse 1 og Mads Mikkelsen fik en 5. plads og Petri blev nr. 10 og
Jan B. Larsen blev nr. 11.
Vi vil takke Vejle Skytteforening for det gode samarbejde vi har. Og takke for alt den hjælp vi har fået.
TAK
Kirsten fortæller:
Petri har valgt at med udgangen af denne sæson, at indstille sit engagement i klubben. Og i samme
åndedrag stopper 4 andre med. Jan Winther bliver medlem i Globen sport i Århus og tager Susan med.
Og Christoffer og hans far Allan finder andet tilbud tættere på eget hjem.

Biathlon v. Anne-Mai og Flemming:
2019 har været et spændende år for Vejle Skytteforenings stadigt nye tiltag Vejle Biathlon.
Vi har igen i år sørget for, at Vejle Biathlon har været i rampelyset til alle de
biathlonstævner, vi har deltaget i rundt omkring i hele Danmark – fra Viborg til Bornholm. Vi
kommer altid på podiet, og vi bliver glade helt indeni, når speakeren råber: ”VEJLE
BIATLON”. Der bliver klappet og jublet, og stemning er altid i top blandt biathleterne fra
Vejle Biathlon. Vores medlemstal og kendskabet til os stiger stille og roligt. Vi har fortsat
vores samarbejde med Vejle Idrætshøjskole, og vi har afholdt et arrangement for dem i
forbindelse med deres sommerkurser. Dette blev en succes, hvor 23 glade sportsfolk fra
hele landet deltog med stort engagement. Der blev afholdt en enkeltstartskonkurrence og
en mix-stafet.
Danmarksmesterskaberne resultater
Senior dame, kort sølv til Pernille
Dame, kort sølv til Anne Mai
Senior dame, lang sølv til Pernille
Åben dame, lang bronze til Rie
Dame, lang sølv til Anne Mai
Herre, lang sølv til Flemming
Mix-stafet guld til Anne Mai og Flemming
Mix-stafet sølv til Pernille og Jakob (Viborg Biathlon)
I Biathlon-ligaen, som laves på basis af alle stævner i løbet af året, vandt Anne Mai igen
ligaen for kvinder.

Vi er som biathleter blevet lidt udfordret af Vejle Kommunes naturpleje, eller bare
”skovrydningen med kæmpe maskiner”, og vi har i den anledning måtte udforske mange
nye ruter i skoven. Det på trods fik vi igen afholdt et stævne, hvor flere af de 21 deltagende
biathleter kaldte ruten ’Danmarks bedste’ og en lille smule hård. Vi satser på at gentage
succesen i år. Vi kunne godt tænke os at afholde konkurrencen søndag den 30. august, altså
to uger inden DM Ungdom/Biathlon.

Vi glæder os til, at 2020 forhåbentligt byder på lidt mindre mudder, lidt mere fart og fortsat
fremgang i antallet af biathleter ☺

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Kirsten fremlægger:
Mariette som revisor har desværre ikke mulighed for, at deltage i dag pga div ting på
privatfronten og arbejdsmæssigt.
Det nye computer system er super godt, men der kommer desværre
forkerte/skævheder i systemet, men regnskabet stemmer, bilag stemmer og alle
pengene er der.
Årsresultatet er et plus på 69.232 kr.
Dette er helt klart et udslag af forhøjet aktivitet i klubben på div arrangementer i
klubben.
Knud Erik:
Side 2 2017 siger 10 kr. Og de andre år er der væsentligt højere beløb.
Kirsten:
En del af beløbene er kommet ind under diverse, blandt andet på grund af manglende
kolonner i kassesystemet.
Det er afstedkommet af indkøb af riffel, købt i 2016 som er kommet til at køre videre, og
den værdi som købet af de 4 biathlonrifler fra 2018, er ikke kommet med i aktiverne,
dette omkring våbenindkøb er nu rettet, og derved er vores overskud på 20.000 kr.
mere end først forventet. Derimod burde vores regnskab sidste år have endt med et
overskud på ca. 13.000 kr. i stedet for underskuddet på ca. 7000 kr.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag
Uddeling af årspokaler for 2019 v. Michael Gram Jakobsen:
For riffel: Bo
For pistol: Knud Erik

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingent bliver fastholdt på samme pris.
7. Valg af formand:
På valg er Kirsten Meldgaard Hansen. Genvalgt
8. Valg af bestyrelse:
På valg for riffelsektionen for 2 år:
Anders Kildehøj - Genvalgt
På valg for pistolsektionen for 2 år:
Allan Daugaard - Genvalgt
Brian Holm - Genvalgt
Suppleanter:
På valg for 1 år:
Bo Laursen og Uffe Borch Hansen
Bo modtager genvalg. Uffe Borch Hansen modtager ikke genvalg
Bo genvalgt!
Carsten Jensen valgt.
Revisor for 2 år:
Bo Laursen - Genvalgt
Revisor suppleant for 1 år:
Jan Pihl Rasmussen er valgt
9. Eventuelt:
Flemming vil gerne have lov til at etablere en række fliser bag skiverne. Således der kan
køres med sækkevogn til deres faldmål. Olaf tilføjer at det evt også kunne blive nemmere at
grave bly ud, da der kan køres med trillebøre på fliserne.
Det er blevet samlet besluttet, at Flemming gerne må sætte i gang med arbejdet og finde ud
af, hvad det kræves for at få arbejdet udført.
Knud Erik:
Fortæller om alle de opgaver der følger efter, når nu håndværkerne er færdige på
udebanerne.

”Der er rigtig mange opgaver efterfølgende og de der regner med at de skal komme til at
skyde i april kan godt regne med, at det nok først kommer til at ske i maj. Så mange opgaver
ligger der og venter på os”.
Riffel:
Montering af støjbegrænsning på blænder.
Nye snortræk ti skiver.
Nye pladsnr monteres
Alle huse og udeområder skal rengøres, opryddes og bly udgraves.
Pistol:
Støjbegrænsning af blændere med Roskwool (er i husene)
Montering af bordholdere.
Alle de opgaver kræver ”man power” Og da vi har stævner tidligt på sæsonen kræver det, at
der bliver ydet en kæmpe indsats fra alle der kan, hvis vi skal kunne nå at blive klar.
Bly skal graves ud. Vil I være venlige ikke at smide blyet i en bunke, men få det skovlet ud og
lad blyet stå i spande. Det vil i sidste ende give os mulighed for, at vi får flere penge for blyet.
Mandag og torsdag skal skraldespandene tømmes, samt efter behov.
Luftflasken bliver skiftet nogenlunde med en mdr mellemrum. Desværre står flasken nogle
gange åben natten over. Luften siver altså ud, så husk at lukke flasken efter den er blevet
brugt.
Kirsten:
Affald skal tømmes mandag og torsdag aften. Men man kan selvfølgelig glemme det, men
prøv at være obs på at det bliver gjort.
Flasker der tomme SKAL kunne blive stillet af i vores lille ”køkken” med kaffemaskinen. Så
alle ikke kommer om bag disken, af hensyn til tilladelser til, at kunne færdes bag ved
skranken.
Vejle kommune og dgi sydøstjylland er gået sammen om en workshop ”Den gode velkomst”
Leder og instruktører er indbudt.
76 deltager i workshopppen.

Denne workshop går godt i spænd med tidligere arrangement. Her lidt fra Workshoppen: Vi
har en god hjemmeside. Dog kan tingene godt gøres bedre. Vores hjemmeside blev brugt
som demo i workshoppen.
Men vi kan evt få beskrevet vores discipliner noget bedre. Og vores kontakter kan evt bliver
mere synlige på forsiden således der bliver ringet til den rigtige med det samme.
Vi har lovet de 76 deltagere, at vi får optimeret hjemmesiden, således vi kan præsentere
dette til den næste samling.
Det andet vi snakkede om. Det hele handler om den gode velkomst og, hvordan tager vi
imod nye.
Jan Hivo: Der bliver taget godt imod og ydet hjælp til opstart.
Hvordan gør vi? Kan vi få optimeret det vi gør nu? Kan vi lave en arbejdsgruppe i
sektionerne.
Hivo bliver desværre mindre. Kan vi i stedet få dem der kommer til Hivo indlemmet i Vejle
Skytteforening i stedet for at Hivo er en klub i klubben?
Måske kan mellemleddene blive fjernet. Købe patronerne som alle andre osv.
Hvad kan vi gøre bedre? Vi kan evt være nysgerrige på de nye. Spørge ind til dem, hvem de
er, hvor de kommer fra og i det hele taget være nysgerrig.
27 april bliver sidste tur i workshoppen.
Peter Tørslev:
Hvad er status på elektronisk markering, lys og overdækning?
Kirsten:
Vi søgte om at få del af Dgi´og DIF’s store pulje. Men fik desværre afslag. Så gik der nye tag i
den så den ligger der.
Vi har ikke opgivet og regner med at det sker.
Kirsten:
Tak til Peter Tørslev og tak til alle jer der har deltaget i dag og tak for at i også er deltagende
til næste år.
Der er nu mulighed for en bid mad og det er tilladt at gå i køleskabet efter øl eller sodavand.

Generalforsamlingen afsluttes kl. 21.08
Referat: Michael Gram Jakobsen
Dirigent: Peter Tørslev

