
Viborg Flugtskytteklub 
 

Referat af Viborg Flugtskytteklubs ordinære generalforsamling, lørdag den 8. februar 2014, afholdt 

i klubhuset, Birkesøvej 16, 7850 Stoholm. 

 

Der var i alt 12 fremmødte; Per Langvad, Peter Aagaard Hertz, Jens Christian Bredsgaard, Søren 

Wang, Steen Christensen, Jacob Jensen, Ole Kristensen, Torben Sørensen, Bent Nielsen, Michael 

Nielsen, Henrik Henriksen og Thomas Christensen 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Valg af dirigent 

 

Jens Chr. Bredsgaard blev valgt. 

 

Dirigenten rejste tvivl om generalforsamlingens lovlige indvarsling, idet kun 2 af de fremmødte var 

skriftligt varslet, som krævet i vedtægternes §7.  

Peter Aagaard Hertz forklarede, at der var sendt en fælles mail om generalforsamlingens afholdelse 

til alle medlemmer, men af uforklarlige grunde var den ikke nået frem til alle. De fremmødte 

besluttede at gennemføre generalforsamlingen alligevel med den tilføjelse, at såfremt ikke 

fremmødte medlemmer efterfølgende gør indsigelse, skal der afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling med samme dagsorden.  

 

Valg af protokolfører 

 

Steen Christensen blev valgt 

 

Valg af stemmeudvalg 

 

Søren Wang og Bent Nielsen blev valgt. 

 

Formandens beretning v/Per Langvad 

 

2013 blev et godt år for klubben. Viborg skytterne fyldte godt i den sportslige del. Ved DM 

individuel blev der opnået følgende resultater: 

 

Samlet konkurrence: 

Nr. 1 Ole Kristensen 119 duer 

Nr. 2 Jakob Jensen 112 duer 

Nr. 3 Peter Aagaard Hertz 107 duer 

 

Klasser: 

Juniorer nr. 1 Mathias Jensen 91 duer 

Seniorer nr. 1 Jakob Jensen 112 duer  

Old Boys nr. 1 Ole Kristensen 119 duer 

Veteraner nr. 1 Torben Andersen 99 duer 

 

Ved DM for hold blev det til en 1. plads og en 3. plads. Det vindende hold bestod af: 



Ole Kristensen 

Jakob Jensen 

Torben Andersen  

 

3. plads holdet bestod af: 

Peter Aagaard Hertz 

Per Langvad 

Henrik Henriksen 

 

Enkeltmaskine blev vundet af Ole Kristensen 

 

Ved JM, der afholdtes på egen bane, blev der opnået følgende resultater: 

Seniorer nr. 1 Jakob Jensen 118 duer 

Old Boys nr. 1 Peter Aagaard Hertz 115 duer 

Veteraner nr. 1 Torben Andersen 112 duer 

Juniorer nr. 1 Mathias Jensen 97 duer 

 

Ved det årlige Grand Prix på egen bane blev der opnået følgende resultater: 

Vinder Jakob Jensen 115 duer  

Nr. 2 Ole Kristensen 122 duer 

Placeringen er afgjort efter de nye regler om finaleskydning efter 5 serier!  

 

Ved OBS skydning i april opnåede Jakob Jensen 115 træffere og ved OBS skydning i september 

opnåede Ole Kristensen 123 træffere.  

 

Der blev traditionen tro afholdt klubmesterskaber i september. Der blev kåret følgende mestre: 

24 duer Per Langvad 

40 duer Torben Sørensen 

Trap Ole Kristensen 

Sporting Peter Aagaard Hertz 

 

Det skal desuden nævnes at Ole Kristensen og Jakob Jensen deltog i EM. De blev dog ikke placeret 

blandt de bedste. 

 

Der har været stor aktivitet på skydebanen i 2013 og der er under træning skudt mange 25ere. 

 

Etablering af overdækning af skydepladserne er færdig, der er lagt fliser og elektronikken er 

opgraderet. Anlægget fremstår som det flotteste og bedste i landet.  

Stålkonstruktion og fundament er købt af Stoholm Jagtforening til stort set halv pris og øvrige 

materialer er købt til rimelige priser eller direkte foræret. I alt har byggeriet kostet knap 61.000 kr. 

samt en stor arbejdsindsats fra en del af medlemmerne. Formanden gav en stor tak til alle der har 

hjulpet. 

  

Formanden takkede desuden for den gode stemning, der altid er, samt for de selvstændige initiativer 

som medlemmerne tager, for at få det hele til at fungere. Han mente at disse ting er en medvirkende 

årsag til klubbens gode sportslige resultater. 

Klubben har i 2013 modtaget kr. 40.000 fra Brøndums Fond. Klubben er desuden blevet foræret et 

større antal patroner, som er solgt. 



 

Bestyrelsen har besluttet at de resterende gældsbeviser indfries. 

 

En del af året har Jakob Jensen været ”ansat” til at passe banen. Modydelsen er halv pris for 

skydninger. 

 

Formanden efterlyste en bedre pressedækning, når klubben har opnået gode sportslige resultater. 

Det skal der arbejdes på at forbedre i 2014. 

 

Klubben fejrer 50 års jubilæum i august. Det indebærer en opgradering af det årlige Grand Prix 

stævne, således at man forsøger at tiltrække flere stærke skytter  fra ind- og udland. Der afholdes i 

forbindelse med skydestævnet en reception. 

I forbindelse med jubilæum skal der nedsættes et festudvalg. Formanden bad interesserede melde 

sig. 

 

I det nye år ibrugtages et betalingsanlæg med kort, der medfulgte ved køb af kastemaskiner og 

elektronik ved banens etablering. 

 

Formanden oplyste, at Stoholm Jagtforening appeller til, at der ikke slippes hunde løs på 

skydebanerne. 

 

Til sidst takkede formanden alle i klubben herunder bestyrelsen for et godt samarbejde i 2013. 

 

Beretningen blev godkendt 

 

Regnskab ved kassereren  
 

Peter Aagaard Hertz gennemgik regnskabet. Det udviste et underskud på kr. 2.642 efter 

afskrivninger på kr. 63.430, mod et underskud i 2012 på kr. 41.469. Regnskabet var påvirket af flere 

skudte serier –  i alt godt 1.400 – samt af en gave fra Brøndums Fond kr. 40.000 og af yderligere 

gaver kr. 5.750. 

Der blev i 2013 investeret i overdækning af skydebane, flisebelægning og opgradering af teknik mv. 

for kr. 60.721. 

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  



 

Hugo Andersen og Søren Wang blev genvalgt. 

 

Valg af revisorsuppleant 

 

Bent Nielsen blev genvalgt. 

 

Fastsættelse af kontingent 

 

Bestyrelsen foreslog en forsættelse med de nuværende 250,00 kr. i kontingent, hvilken 

forsamlingen godkendte. 

 

Indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Eventuelt 

 

Formanden appellerede til, at der pga. de begrænsede skydedage kun bliver afholdt skydning, når 

der er adskillige skytter tilstede. Skydninger kan koordineres med Bent fra Stoholm Jagtforening, så 

skydningerne falder sammen med afholdelse af polterabend skydninger og lignende. 

 

I forbindelse med foreningens 50 års jubilæum, der markeres i august i forbindelse med Viborg 

Grandprix, skal der etableres en festkomité. Indtil videre har Per Langvad og Thomas Kristensen 

meldt sig. 

 

Formanden søger personer til at deltage i Dansk Flugtskytteforbunds repræsentantskabsmøde den 

23/3 i Odense. Det aftales senere hvem der deltager udover Per Langvad. 

 

Formanden oplyste, at man vil forsøge at blive arrangør af DM i OL-trap i 2015 for hold og/eller 

individuel. 

 

I 2014 indføres der betaling med kort. Efter lidt diskussion blev det bestemt ved afstemning, at der 

opkræves et depositum på kr. 100 for betalingskort. 

 

Det blev aftalt at Søren Wang og Thomas Kristensen fremskaffer en printer, så der kan udskrives 

resultatlister. 

 

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

 

Efter spisning blev der spillet om klubbens agurkepokal. Pokalen blev vundet af Jens Chr. 

Bredsgaard. 

 

 

Viborg den 8. februar 2014 

Steen Christensen, protokolfører. 


