
VIBORG FLUGTSKYTTEKLUB 

                         Generalforsamling                Viborg 12 juni 2021 

Viborg Flugtskytteklub afholder Generalforsamling tirsdag d. 29 juni 2021 , kl. 19:30  på 

Skydebanen Birkesøvej 16 7850 Stoholm 

Dagsorden 

1 Valg af dirigent 

2 Valg af protokolfører 

3 Valg af stemmeudvalg 

4 Formandens Beretning – klubbens fremtid !   - anlægget overgår til SJF 

5 Regnskab ved kasseren 

6 Valg af formand 

7 Valg af bestyrelse 

8 Valg af suppleanter 

9 Valg af Revisor 

10 Valg af revisorsuppleant 

11 Fastsættelse af kontingent  --  bestyrelsens foreslag kr. 500 

12 Indkomne forslag 

13 Eventuelt         --  Dato for oprydnings og vedligeholdsdag  

  

I henhold til vedtægterne skal forslag ,der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skriftligt 

fremstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingen 

Det er meget vigtig at du møder op til denne generalforsamling; Skydebanens fremtid skal 

besluttes , det er sidste år vi har banen under nuværende aftale ! kom og hør mulighederne og 

være med til at beslutte vores fremtid.  Bestyrelsen er også ved at være gammel og træt , så den 

trænger også til hjælp og fornyelse evt ved udvidelse fra 4 til 5 eller 6 medlemmer 

Efter generalforsamlingen er der kaffe og kage, samt mulighed for at fortælle en god historie. Der 

spilles ligeledes om den hæderkronede agurkepokal. 

Støt op om din klub kom og deltag i generalforsamlingen  giv din mening til kende.  

Med venlig hilsen                                                                                                                              

Bestyrelsen 

www.VIBORGFLUGT.DK 

Formand Per Langvad tlf 86638085 – Kasserer Peter Aagaard Hertz hz@dadlnet.dk – Sekretær Lars S. Jørgensen – Best.medlem Henrik Henriksen 

http://www.viborgflugt.dk/
mailto:hz@dadlnet.dk


INFO 

I forbindelse med generalforsamlingen vil banen være åben fra kl 16 for 

skydning. 

 

Holdudtagelse  

til   Dansk Flugtskynings Forbunds mesterskab 

i København d. 26-27 juni 

Foretages  torsdag d. 18 juni kl. 17  , der skydes til 50 duer og der stilles 

de 3 mands hold  , der er skytter til. 

 

Klubbens fremtid ! 

Tilbage i 2006 blev der lavet en 15 årig aftale med Stohlm Jagt Foreneing 

(SJF) om  etablering af ”vores” 15 mask. Anlæg  - derefter skal anlægget 

overgå til SJF. Det var på det tidspunkt den eneste mulighed der var for at 

få en bane op at køre. Fra 2022 er det derfor SJF der ejer hele anlægget. 

Så hvad gør vi nu ?   Forsøger vi at lave en lejeaftale,  eller lader SJF drive 

anlægget,  eller skal Viborg Flugtskytteklub passe anlægget mod et lille 

”vederlag”,  eller er der noget vi endnu ikke har tænkt på ? 

Som nævnt i indkaldelsen: Bestyrelsen er også ved at være gammel og 

træt , så den trænger også til hjælp og fornyelse evt. ved udvidelse fra 4 

til 5 (6) medlemmer.  Er der fremad rettet nogle som vil tegne klubben ? 

Mød op til generalforsamlingen der er meget vigtige ting i spil – vi ses 

 

 


