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Viborg Flugtskytteklub 
 

Referat af Viborg Flugtskytteklubs ordinære generalforsamling, onsdag den 3. februar 2016, afholdt 

hos JAFI, Lundborgvej 2A, 8800 Viborg. 

 

Der var i alt 11 fremmødte: Per Langvad, Peter Aagaard Hertz, Søren Wang, Bent Nielsen, Henrik 

Henriksen, Thomas Kristensen, Ole Kristensen, Anders Aagaard Hertz, Henrik Rousing, Brian 

Laursen og Steen Christensen. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Valg af dirigent 

 

Henrik Rousing blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

Valg af protokolfører 

 

Steen Christensen blev valgt. 

 

Valg af stemmeudvalg 

 

Henrik Henriksen og Bent Nielsen blev valgt. 

 

Formandens beretning v/Per Langvad 

 

Formanden oplyste, at der havde været en sløv start på året med ret lille skydeaktivitet. Der havde 

været lørdage, hvor slet ingen skytter mødte op. Han opfordrede forsamlingen til at drøfte hvornår 

banen skal åbnes i indeværende sæson - som et punkt under eventuelt. 

 

Sportslige aktiviteter og resultater: 

I marts afholdtes OBS skydning med 21 deltagere. Vinder blev E. Duus. 

I maj afholdtes OBS skydning med 9 deltagere. Vinder blev Peter Aagaard Hertz. 

I juni afholdt klubben DM i OL-trapskydning i Dansk Skytte Unions regi. Der deltog 30 skytter. 

Ole Kristensen blev dansk mester (121-15-13), Henrik Henriksen blev nr. 4 og Peter Aagaard Hertz 

blev nr. 5. 

I August afholdtes Jysk Grandprix med 35 deltagere. Ole Kristensen blev nr. 1 (118-23). Peter 

Aagaard Hertz blev nr. 5 og Henrik Henriksen nr. 6 

 

Ved Dansk Flugtskytte Forbunds mesterskabsstævne i Herning med 30 deltagere blev Ole 

Kristensen nr. 1 (118-23). 

 

Ved DM for hold i Esbjerg måtte Viborg Flugtskytte Klub nøjes med en 4. plads. Esbjerg blev nr. 1.  

 

Der har herudover været deltagelse af skytter fra Viborg Flugtskytteklub ved Grandprixer og OBS 

skydninger rundt omkring bl.a i Horsens Grandprix, hvor Ole Kristensen skød 191duer.  

 

Ved nytårsskydningen deltog 13 skytter i det kolde vejr. 
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Aktiviteten på banen i Stoholm har dog alt i alt ikke været helt tilfredsstillende og årsag til faldende 

aktivitetsniveau og eventuelle nye tiltag bør diskuteres under eventuelt. 

 

Mange medlemmer har ydet en indsats i årets løb vedrørende drift af banen og vedrørende 

vedligeholdelse af anlægget, så det stadig kan fremtræde i fin stand. 

Der har på grund af mandskabsmangel været problemer med græsslåning, som skulle foretages 

fælles for alle skydebaner. 

Vi har derfor besluttet, at vi køber en slåmaskine i år, så vi selv kan slå græs, når det er nødvendigt. 

 

Der blev afholdt klubmesterskaber i september. Resultaterne blev: 

OL-trap 50 duer: Nr.1 Jacob Jensen (45), nr. 2 Per Langvad (45) 

Sporting 25 duer: Nr. 1 Per Langvad (24), nr. 2 Michael Nielsen (23) 

Jagtskydning 24 og 40 duer: Nr. 1 Jacob Jensen (24 og 40), nr. 2 Per Langvad (23 og 38), nr. 3 Jens 

Chr. Bredsgaard (21 og 35) 

 

Der er endnu ikke indgået aftale om forlængelse af samarbejdsaftalen med Stoholm og Omegns 

Jagtforening. Der er 6 år tilbage af den gældende aftale. 

 

Der kan i princippet skydes alle dage fra solopgang til solnedgang. Større skydninger skal 

indrapporteres 4 uger før. Ved mindre skydninger er tidsfristen ikke så vigtig. 

 

Formanden oplyste at bestyrelsen var villig til genvalg, og at han var villig til at fortsætte som 

formand et år mere, hvorefter der skal findes en ny formand. 

 

Til slut rettede formanden en tak til alle der har hjulpet i årets løb og en tak til bestyrelsen. 

 

Regnskab ved kassereren  
 

Peter Aagaard Hertz gennemgik regnskabet. Det udviste et underskud på kr. 50.112 efter 

afskrivninger på kr. 63.430, mod et underskud i 2014 på kr. 63.652. Skydeaktiviteten var faldet med 

knap 10% til 1.295 serier.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Valg af formand 

 

Per Langvad blev genvalgt.  

 

Valg af bestyrelse 

 

Steen Christensen, Peter Aagaard Hertz, Henrik Henriksen og Michael Nielsen blev genvalgt. 

 

Valg af suppleanter 

 

(1.) Thomas Kristensen og (2.) Henrik Rousing blev genvalgt. 

 

Valg af revisorer  
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Hugo Andersen ønskede ikke genvalg. 

Søren Wang blev genvalgt og Jens Chr. Bredsgaard blev nyvalgt. 

 

Valg af revisorsuppleant 

 

Bent Nielsen blev genvalgt. 

 

Fastsættelse af kontingent 

 

Bestyrelsen foreslog en forsættelse med de nuværende 250 kr. i kontingent, hvilken forsamlingen 

godkendte. 

 

Indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Eventuelt 

 

Da der sidste år var begrænset fremmøde i februar og marts, drøftedes det om åbning af banen 

skulle udskydes nogle uger. Det besluttedes at der som sædvanlig er åbnet i februar og marts lørdag 

12-15. 

 

Nye aktiviteter blev diskuteret. F.eks. 6-mands konkurrencer mod tilsvarende foreninger. Der blev 

foreslået skydedage for begyndere, hvor hastigheden på duer sænkes, så det bliver lidt nemmere at 

ramme, og med instruktør stillet til rådighed. 

Bestyrelsen arbejder videre med disse forslag.  

 

Der er skærpede miljøkrav for skydebaner. Fremover skal duerester og haglskåle fjernes fra 

terrænet. Det blev diskuteret hvordan vi rent praktisk kan foretage denne oprydning - maskinelt 

eller manuelt. Vi indretter os i øvrigt efter de påbud vi får fra Stoholm og Omegns Jagtforening. 

 

Et medlem var af den opfattelse, at kontingentet bør sættes op med 20% for at dække den ekstra 

omkostning, det giver at være medlem af både Dansk Skytte Union og Dansk Flugtskydnings 

Forbund. Som ovenfor refereret ændres kontingentet ikke i 2016. 

 

Herefter takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden under forhandlingerne. 

 

Efter kaffe og brød blev der spillet om klubbens agurkepokal. Pokalen blev vundet af Søren Wang. 

 

 

Viborg den 4. februar 2016 

Steen Christensen, protokolfører. 


