
Viborg Flugtskytteklub 
 
Referat af Viborg Flugtskytteklubs ordinære generalforsamling, lørdag den 29. januar 2011, afholdt 
i klubhuset på skydebanen, Birkesøvej 16, 7850 Stoholm. 
 
Der var i alt 14 fremmødte; Per Langvad, Peter Ågaard Hertz, Jens Christian Bredsgaard, Steen 
Christensen, Ole Kristensen, Arne Karlsen, Birgitte Winfeld, Erik Døssing, Bent Nielsen, Mikael 
Nielsen, Kim Hansen, Thomas Kristensen, Torben Sørensen, Henrik Henriksen, Jan Skovgaard og 
Henrik Rousing. 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Valg af dirigent 
 
Jens Christian Bredsgaard blev valgt. 
 
 
Valg af protokolfører 
 
Henrik Rousing blev valgt 
 
 
Valg af stemmeudvalg 
 
Erik Døssing og Bent Nielsen blev valgt. 
 
 
 
Formandens beretning v/Per Langvad. 
 
På grund af vejret startede årets træning lidt sent og lidt trægt og i 2010 blev der skudt færre serier 
end i 2009, men hvis der trækkes fra for DM i 2009, så er antal solgte serier OK. Banen har 
fungeret perfekt hele året. 
 
Jysk Grand Prix var i 2010 med et skuffende antat deltager, særligt fra fra de nordiske lande 
manglede der deltagere. Om det er forbud mod blyhagl i DK, ved Formanden ikke. I 2011 
gennemføres JGP igen, men er der også her skuffende deltager antal, vil bestyrelsen revurdere 
situationen, og overveje om LGP skal fortsætte. 
 
De sportslige resultater for klubbens medlemmer var i 2010 helt i top. Ole Kristensen vandt Jysk 
Mesterskab, og Peter Aagaard hertz vandt Dansk Mesterskab. DM i hold blev ligeledes vundet af 
Viborg med Peter Aagaard Hertz, Ole Kristensen og Henrik Henriksen på holdet. 
 
Dansk Mesterskab i Autotrap (Nikkedukke) vandt Ole Kristensen, og ligeledes vandt Ole Nordisk 
Rangliste skydningen i Horsens.  
 
Nordisk Rangliste skydning blev afholdt på samme tid som klubmesterskabet, hvilket betød afbud 
fra mange til vort klubmesterskab. Og dette ser ud til at gentage sig i 2011. 
 
På den nordiske rangliste er der 3 Viborg skytter bandt top 10, nemlig Ole Kristensen, Peter 
Aagaard hertz og Henrik Henriksen. 



 
I Krakow i Polen har der deltaget skytter fra Viborg og her vandt Ole Kristensen de indledende 
skydninger med 123, hvilket er ny dansk rekord, med Peter Aagaard Hertz på 2. pladsen. Efter 
omskydningen lå Ole og Peter lige på 144, hvilket også er ny dansk rekord, og for at slutte 
omgangen så var Henrik Henriksen sammen med Ole og Peter vinder af holdskydningen, som 
også var ny dansk rekord. 
 
Og Knud Kjellerup vandt sølv i Nordisk Trap. 
 
Klubmesterskabet i Trap vandt Kim Hansen, Sporting vandt Michael Nielsen og både 24 og 40 
duers jagt vandt Philip Bertelsen. 
 
Året Jyske Grand Prix vandt Dan Albrechtsen, som ikke er medlem i Viborg. 
 
Formanden beskriver vores gode baneforhold som en afgørende faktor for de meget fine sportslige 
resultater klubben har, både ude, men også på hjemmebanen. 
 
Og den første skydning i 2011 er afholdt i Holstebro med Torben Sørensen som vinder, så det ser 
ud til at de sportslige resultater også følger i 2011. 
 
I 2011 afholdes der Jysk Mesterskab i Viborg og der vil blive en række turneringer som der kan 
deltages i. Bestyrelsen laver en turneringsliste til opslag i skydehuset, så medlemerne kan følge 
med i hvor og hvornår de skydes. 
 
I 2012 forsøger bestyrelsen at trække dansk mesterskab til vores bane. 
 
I 2011 er der planlagt en overdækning af standpladserne og et udhæng på skydehuset. Begge 
laves af Stoholm Jagtforening, og Formanden takkede for det gode samarbejde der er med 
Stoholm Jagtforening, og nævnte dueindkøbet som et område hvor begge parter har glæde af 
samarbejdet. 
 
Formanden takkede for godt samarbejde fra alle der har været med til hjælpe med klubbens drift, 
særligt underudvalgene for hjemmeside, banepasning, mediekontakt, pokaler og ikke mindst 
bestyrelsen. Samarbejdet har som vanligt ikke været med mange og lange møder, men alle 
praktiske opgaver er blevet løst. 
 
Herefter var der drøftelser om baneprotokol, betalingsanlæg, skydeinstruktører, strategi for nye 
medlemmer, som vel egentlig ikke var spørgsmål til Formandens beretning, men snarere ting der 
burde høre under eventuelt. 
 
Ligeledes var der forslag om at flytte klubmesterskabet, så det ikke støder sammen med Nordisk 
Rangliste skydning. Formanden noterede sig ønsket, men det er svært, da klubmesterskabet er på 
samme dag som Stoholm Jagtforening afholder sit klubmesterskab, og en flytning vil fratage os 
denne mulighed for at holde mesterskab sammen med Stoholm Jagtforening. 
 
Der var ingen spørgsmål til Formandens beretning, som blev godkendt. 
 
 
 
Regnskab ved kassereren (Peter Ågaard Hertz) 
 
Regnskabet blev omdelt til forsamlingen, i år uden kassererens underskrift, som dog var på 
original, der blev fremvist. 



 
Afledt af diskussionen under Formandens beretning oplyste kassereren at due forbruget pr. serie 
er mellem 27 og 28 duer, hvilket må anes for at meget pænt. 
 
Der var spørgsmål til forsikringen, som umiddelbart ser ud til at være dyr.  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
Valg af Formand 
 
Per Langvad blev genvalgt. 
 
 
Valg af bestyrelse 
 
Inden valget orienterede Formanden om behovet for at udvide bestyrelsen til 5 medlemmer, som 
ifølge vedtægterne kan være i bestyrelsen, og fremlagde bestyrelsens forslag til 2 nye medlemmer. 
 
Herefter blev Steen Christensen og Peter Ågaard Hertz  genvalgt og Henrik Henriksen og Michael 
Nielsen nyvalgt.. 
 
 
Valg af suppleanter 
 
(1.) Thorbjørn Kjellerup og (2.) Henrik Rousing blev genvalgt. 
 
 
Valg af revisorer 
 
Hugo Andersen og Søren Wang blev genvalgt. 
 
 
Valg af revisorsuppleant 
 
Knud Kjellerup blev genvalgt. 
 
 
Fastsættelse af kontingent 
 
Kontingentet fortsætter uændret på 250,00 kr. pr. år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indkomne forslag 
 
Følgende forslag var indsendt; 
 
Til Viborg Flugtskytteklub                        
Formand Per Langvad                                                         Stigsgaard d 19 januar 2011 

Stanghedevej 34 

8800  Viborg 

 

Forslag til nemmere og billigere kommunikation 

 

Fremtidig skal Viborg Flugtskytteklub benytte elektronisk kommunikation i størtst mulig omfang  (e-mail) 

Meget billigere og nemmere  for klubben 

Praksis for klubben bliver; At medlemmet ved at oplyse sin e-mail adr. giver accept af at fremtidig ”post” modtages  elektronisk. 

Det er medlemmets pligt at sørge for at Viborg Flugtskytteklub altid har en korrekt  e-mail adresse. 

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Aagaard Hertz 

Røddingvej 17 

8830 Tjele 

 

E-mail: hz@dadlnet.dk 

 
Forslaget blev vedtaget og det forventes at fremover vil ca. 70% af al kommunikation mellem klub 
og medlemmer ske via mail og hjemmeside. At det kun er 70%, skyldes at der vil blive taget 
hensyn til medlemmer som ikke er på nettet. 
 
 
Eventuelt 
 
Formanden foreslog at vi på generalforsamlingen udpeger 2 delegerede til Dansk 
Flugtskydningsforbunds repræsentantskabsmøde.  
Ole Kristensen og Henrik Henriksen blev udpeget 
 
Kassereren foreslog at der blev strammet lidt op på de lidt for løse regler for baneledelse, herunder 
føring af protokol for skydninger og at der i videst muligt omfang er en godkendt skydeinstruktør på 
banen under skydningerne. 
 
Bestyrelsen indvilligede heri og vil tilpasse baneledelse i det nye år. 
 
Formanden orienterede om fortolkningen af våbenlovgivningen, som bl.a. påbyder at våben skal 
være under opsyn, dvs. at det ikke er acceptabelt at lade sit gevær blive i stativet og f. eks. gå i 
klubhuset for at spise og/eller drikke kaffe. 
 
Henrik Henriksen foreslog en arbejdsdag på banen og det blev accepteret som en god ide. Henrik 
laver en arbejdsliste og indkalder, gerne på samme dag, som Stoholm Jagtforening har 
arbejdsdag, som Arne foreslog, hvor der er fælles frokost bagefter.  
 
Under eventuelt blev der også, ved lodtrækning, udtrukket 2 gældsbeviser, som tilhørte Per 
Langvad og Peter Aagaard Hertz. 
 
                                                     
 
 

mailto:hz@dadlnet.dk


 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11.50 hvorefter den sultne forsamling kastede sig 
over de hjemmelavede gule ærter med tilbehør. 
 
Efter middagen blev der afholdt den ærefulde dyst om klubmesterskabet i agurk. Efter 1 
indledende opvarmningsrunde, gik vi til finalen, hvor en ydmyg Protokolfører trak sig ud som den 
ærværdige vinder af agurkepokalen. 
 
 
 
Viborg den 8. februar 2011 
 
 
 
Henrik Rousing, protokolfører. 
 


