Generalforsamling Vejle Skytteforening
Torsdag d. 24. februar 2022

REFERAT
Generalforsamling nr. 160 for Vejle Skytteforening.
Deltagere (antal): 40
1. Valg af dirigent: Franck Wagnersen valgt frem for Knud Erik
2. Valg af protokolfører, samt 2 stemmetællere:
Protokolfører: Niels-Jørgen Poulsen
Stemmetællere: Uffe og Jesper
3. Aflæggelse af beretning: V. Kirsten Meldgaard Hansen
Så er vi her igen, det er ikke længe siden jeg sidst aflagde en beretning, så denne gang vil
den ikke være så omfattende.
Inden vi tager hul på selve beretningen, vil jeg lige komme med et mindeord.
I april måned mistede vi vores æresmedlem, Laurits Herløv, som sov ind efter nogen tids
sygdom. Laurits har i mange år været et stort aktiv for Vejle Skytteforening. Han var meget
aktiv som skytte, og deltog i mange stævner, både på bane og terrænskydning, og han var
kendt af ufattelig mange skytter rundt i landet. Han har også igennem mange år været en
stor ildsjæl for foreningen, hvor han især har passet og plejet udendørs arealerne. Han var i
høj grad en ener, som vil blive husket i mange år frem for hans gode og smittende humør,
hans lune og hans stædighed. Æret være Laurits’s minde.
Det er netop blevet meddelt, at vi i november har mistet Peter Terp. Han er et mangeårig
medlem af klubben, men har på det seneste ikke været her meget.
Vi har også i 2021 været ramt af Corona og de restriktioner, aflysninger og udsættelser, som
det har medført. Det har medvirket et mindre aktivitets niveau, så derfor igen en samlet
beretning for hele foreningen.
Heldigvis er der nu lys forude, Corona er formentlig kommet for at blive, så jeg kan kun på det
kraftigste anbefale, at vi alle bliver ved med at huske de gode vaner med afspritning og
hygiejne. Og har man de mindste tegn på symptomer på sygdom, så er der dømt en fridag fra
skydningen.

Ved medlemsregistreringen måtte vi igen se på en væsentlig tilbagegang, vi har i 2021 været
116 medlemmer, hvilket er en nedgang på 42 i forhold til sidste år. De 116 er fordelt med 30
riffelskytter og 86 pistolskytter.
Lidt fra de forskellige sektioner:
HIVO: Her er ikke så mange tilbage, men de 5 som er registreret har med godt humør passet
deres træning på 15 meter banerne. De har fået en ny kontaktperson fra HIVO, og det tyder på
at der er dannet et rigtigt godt samarbejde og god hjælp på denne front.
Biathlon: Meget få medlemmer, faktisk kun 2, men det har heller ikke været et par nemme år
til etablering af nye tiltag. De har dog kæmpet, og inviteret til trænings samlinger, så mon ikke
der pludselig kommer et godt hul igennem, vi har da i hvert fald hørt om flere interesserede fra
andre steder.
Riffel: Har haft gang i aktiviteterne, dog er der skåret ned til en træningsdag om ugen. Det er
tirsdag aften. Holdtræning med de unge kører fint, og der er kommet nye til i efterårets løb. Her
mangler vi dog nogle voksne til at hjælpe. Da det har været småt med det, har der ikke været
andre tiltag med stævner og lignende.
Der har været deltagelse i Skole DM med 3 hold fra Hældagerskolens 5. klasser. Et hold gik
videre til landsdelsfinalen, og her blev det til en flot 4. plads, desværre ikke nok til at gå videre,
men alligevel et flot resultat.
Pistol: Her har der været ok gang i aktiviteterne. En flok har været flittige til at tage ud til
stævner. Der har også været deltagelse i et par DM’er. På 25 meter DGI deltog vi med 11
skydninger og ved DM på terræn deltog vi med 27 skydninger. Det blev dog ikke til noget metal
i denne omgang. Dansk skytte union har ikke opdateret deres hjemmeside med DM resultater
for 2021, så her kan jeg desværre ikke se, hvor mange der har deltaget. Jonas vandt DM på 15
meter og Kim Watz vandt DM på 10 meter luft i Seniorklassen.
Vi fik afholdt vores sommerstævne, det blev igen et godt stævne. Vi landende 123 skydninger,
hvilket er 20 mere end forrige år. Det kan kun siges at være super godt i disse tider. Og der blev
som vanligt hygget med grill lørdag aften.
Fælles aktiviteter:
Mandags klubben er stadig meget aktiv, hvor både riffel- og pistolskytter har mulighed for at
mødes om formiddagen til kaffe, snak og skydning. En særlig tak til John og Knud Erik, for at
åbne banerne mandag efter mandag.
I oktober åbnede vi dørene i forbindelse med den landsdækkende ”Skydesportens dag”, en
rigtig god dag med mange nysgerrige gæster, hvor det blev til 43 prøveskydninger.
Vi nærmer os en afslutning på denne beretning.
En for mig ganske speciel beretning, da det bliver den sidste jeg aflægger.
Der er nu gået 30 år, hvor jeg har været med i bestyrelsen her i foreningen, og som jeg meldte
ud sidst vi var samlet, så er tiden kommet til et skift.
Jeg vil dog sige, at det har været mange år, med rigtig mange gode oplevelser, som jeg kommer
til at glædes over i fremtiden.
Jeg bliver lige inspireret af et kinesisk ordsprog: Det bedste tidspunkt at plante et træ, er for 20
år siden. Det næst bedste tidspunkt er nu.

Med dette vil jeg ønske den nye bestyrelse al mulig held og lykke med driften af Vejle
Skytteforening.
Jeg vil glæde mig til en fremtid som menigt medlem, og vil selvfølgelig være til rådighed med
min viden fra årerne som er gået.
Og så er der blot tilbage at rette en stor tak til alle Jer, som hjælper med stort og småt i
foreningen. Tak til bestyrelsen, til instruktørerne, og en særlig tak til Tordenskjolds soldater, I
gør en uvurderlig forskel.
Tak til alle og tak for ordet
Spørgsmål til beretningen: Knud Erik. Hvordan hænger medlemsnedgangen sammen. Er det
faldet så meget på de få måneder siden sidste generalforsamling.
Svar: Sidste generalforsamling omhandlede 2020 – Denne generalforsamling omhandler
2021.

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab v. Henrik Berker
Regnskab vedlægges referatet. Underskuddet i 2020 skyldes primært den store
renovering og den nedsatte aktivitet grundet Corona
Et lille overskud i 2021. Det kunne være højere, men er grundet Corona og dermed
mindre aktivitet ikke højere.
Medlemsnedgangen skyldes også delvis Coronanedlukningen.
Tusind tak til Henrik for at tage over på regnskabet. Det er en kæmpe hjælp.
Regnskabet er godkendt!
5. Behandling af indkomne forslag
Der er indkommet forslag til vedtægtsændringer fra Henrik Berker og Knud Erik Müller.

Først motiverer Henrik. Forslaget begrundes primært med en smidighed i forhold til akut skift af
formand. Derudover bør aktiviteterne fordels jævnt på bestyrelsesmedlemmer.
KE bakker op om forslaget, og ønsker eventuelle ændringer taget op næste år på
generalforsamlingen. KE trækker sit ændringsforslag til §5 stk. 1.
Der stilles spørgsmål om det er lovligt, at bestyrelsen konstituerer formanden selv. Det er det jf.
DGI standardvedtægter.

1 FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNES § 5, STK. 1 VEDTAGET
1.1 NUVÆRENDE ORDLYD
Foreningen ledes af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer, heraf 3 riffelskytter, 3 pistolskytter samt 1
formand.
Formanden vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen.

1.2 FORESLÅET ORDLYD
Foreningen ledes af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer – en formand, en næstformand, en kasserer, en
sekretær og yderligere 3 medlemmer. Såfremt det er muligt, skal det tilsikres at foreningens aktiviteter
er jævnt repræsenteret i bestyrelsen.

Konsekvensrettelser af § 5, stk. 2 og 3, samt § 10:

1.3 NUVÆRENDE ORDLYD
§ 5, stk. 2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2
pistol og 1 riffelskytte. I ulige år vælges 2 riffel og 1 pistolskytte. Desuden vælges der 2 suppleanter, som
træder ind i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende over en længere periode.
§ 5, stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
§ 10
…
7. Valg af
formand
8. Valg af
bestyrel
se. …
B) 2 suppleanter (1 pistol + 1 gevær)
…

1.4 ÆNDRET ORDLYD
§ 5, stk. 2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. I lige år vælges 3
medlemmer og i ulige år vælges 4 medlemmer. Desuden vælges der 2 suppleanter, som træder ind i
bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen eller er fraværende over en længere
periode.
§ 5, stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og ansvarlige
for riffelsektion hhv. pistolsektion mv.
§ 10
…
7. Valg af
bestyrelse.
…
B) 2 suppleanter
…
Stillet af Henrik Berker, 10‐02‐2022

Forslag KE: §5 stk. 5
KE fremlægger det, og det tænkes som en hjælp til bestyrelsen. Det er ikke bestyrelsen, der
nødvendigvis skal lave arbejdet – det er meningen, at bestyrelsen skal udpege medlemmer til at gøre
arbejdet.
Kirsten: Det er nødvendigt at udgifter forhåndsgodkendes af bestyrelsen. Jo mere der skrives i
vedtægterne, binder man bestyrelsen, og eventuelle initiativer.
Enighed om at det i forbindelse med udpegningen af udvalg aftales økonomiske aspekter
Bestyrelsen ønsker selv at udpege ansvarlige for arbejdsområderne.
Niels Mikkelsen: Kan vi ikke bede bestyrelsen offentliggøre, hvem i bestyrelsen, der gør hvad.
Bestyrelsen er allerede på vej ud af den vej. Den vil hjertens gerne lave planer, offentliggøre disse og
have hjælp til opgaverne.
I andre foreninger er det ikke generalforsamlingen, der nedsætter udvalg. Det er klart bestyrelsen, der
styrer disse. Det kan være en god ide med en forslagskasse, der kan åbnes i forbindelse med b-møder.
Forslaget er faldet
Forslag KE §5: Kassereren vælges uden for den siddende bestyrelse.
KE: Forslaget skal sikre, at bestyrelsen ikke overbelastes af administrative opgaver.
Henrik: Rent formelt skal betalinger / hævninger ligge i bestyrelsen. Almindelig bogføring kan godt ligge
uden for bestyrelsen. Bankens ord: Kassereren skal være en del af bestyrelsen.
Forslaget falder

Henrik motiverer: Forslaget skal sikre, at medlemmer mindes om, at man kan nå at komme med forslag.
Desuden er forslaget force majeure sikret, belært af Corona. Forslag kan stiles til alle i bestyrelsen.
KE’s forslag indeholder næsten samme, blot med 30 dages varsel – og at forslag skal udsendes til
medlemmer.
Der er stemning for at forslag kan læses inden tid, og helst ikke som opslag i klubben.
Der er enighed om at fremstille Henriks forslag med 30 dages varsel i stedet for 14 og at forslag skal
offentliggøres 8 dage inden generalforsamlingen. Vedtaget

2 FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNES § 9
2.1 NUVÆRENDE ORDLYD
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned,
og indkaldes ved opslag i foreningen, på foreningens hjemmeside, samt ved mail‐information med
mindst 14 dages varsel.
Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.

2.2 FORESLÅET ORDLYD
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned
(eller hurtigst muligt derefter hvis ydre omstændigheder/force majeure umuliggør afholdelse på normalt
tidspunkt). Der indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag i foreningen, på foreningens
hjemmeside og sociale medier (f.eks. Facebook), samt ved mail‐information (til dem der har oplyst
gyldig mailadresse).
Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage inden generalforsamlingen.
Stillet af Henrik Berker, 10‐02‐2022

KE Forslag §9 stk. 4
Ved forslaget mistes kontrollen med ekstraordinære generalforsamlinger
Der stilles spørgsmål ved det lovlige ved at vedtage forslaget. Forslaget sættes til afstemning. Falder det,
gøres ikke mere. Vedtages det, er det med forbehold for lovligheden.
Det er et forslag med vidtrækkende konsekvenser. Bl.a. kan medlemmer udelukkes og vedtægter
ændres med almindeligt stemmeflertal.
KE trækker forslaget

KE Forslag § 10
Formålet er, at så mange som muligt skal deltage i bestyrelsesarbejdet. Herunder skal suppleanter
deltage med taleret – ikke med stemmeret. Det vil klæde suppleanterne på til hurtigt kan overtage
bestyrelsesopgaver ved frafald.
Reglen om tre ganges fravær er problematisk, da det vil kræve SKV1 ændringer, og det ordinære
medlem dermed er udelukket fra at træde tilbage ind i bestyrelsesarbejdet i indeværende periode. Det
er grundlæggende en god ide, at suppleanter er med til b-møder. Bestyrelsen er allerede indstillet på at
tænke suppleanter med i møderne.
Forslaget er faldet

Henrik Forslag § 15

3 FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNES § 15 (PRÆCISERING AF
VALGPERIODE)
3.1 NUVÆRENDE ORDLYD
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af 2 på
generalforsamlingen valgte revisorer, der skiftevis er på valg.

3.2 FORESLÅET ORDLYD
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af 2 på
generalforsamlingen valgte revisorer, der skiftevis er på valg for 2 år ad gangen.
Vedtaget

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Vedtaget
6. Valg af formand:
Bortfalder pga. vedtagne forslag.
7. Valg af bestyrelse:

På valg for riffelsektionen for 2 år:
Anders Kildehøj, ønsker ikke genvalg.
Valgt: Kasper Egeberg-Gjelstrup
På valg for pistolsektionen for 2 år:
Valgt: Allan Daugaard, Genopstiller
Brian Holm, ønsker ikke genvalg
Valgt: Alex Søgaard
Valgt: Martin Dyreborg Hansen
Suppleanter:
På valg for 1 år:
Preben Olsen og
Valgt: Carsten Jensen
Valgt: Knud Erik Müller
Revisor for 2 år:
Valgt: Uffe Borch Hansen
Revisor suppleant for 1 år:
Jan Pihl Rasmussen
Valgt: Bjarne Kramer
8. Eventuelt:
•

Våbenfornyelse var sidste uge ikke modtaget ved DGI. Papirer havde puttet sig
sammen med regnskabsbilag. De er på plads nu.

•

Stort tak til Kirsten og bestyrelsen.

•

Stort tak fra foreningen til Kirsten. Du er en ildsjæl. Foreningen havde ikke kørt
uden hende. Det har kørt trygt og godt med Kirsten ved roret, og Kirsten skal
vurderes og huskes for den store og flotte indsats.

•

Tak fra Kirsten. Hun glæder dig over de mange gode år i bestyrelsen, og glæder sig
til at nye kræfter tager over. God vind til jer, nu vil hun glæde sig til de næste
mange år som aktivt medlem.

Generalforsamlingen afsluttes kl. 21.11
Referat: Niels-Jørgen Poulsen
Dirigent: Franck Wagnersen

