
Viborg Flugtskytteklub 
 

Referat af Viborg Flugtskytteklubs ordinære generalforsamling, onsdag den 4. februar 2015, afholdt 

hos JAFI, Lundborgvej 2A, 8800 Viborg 

 

Der var i alt 14 fremmødte: Per Langvad, Peter Aagaard Hertz, Søren Wang, Jacob Jensen, Bent 

Nielsen, Michael Nielsen, Henrik Henriksen, Thomas Christensen, Anders Aagaard Hertz, Henrik 

Rousing, Birgitte Winfeld, Katrine Langvad, Erik Døssing 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 

 

Søren Wang og Bent Nielsen blev valgt. 

 

Formandens beretning v/Per Langvad 

 

2014 var jubilæumsår for klubben. 

Arrangementet i anledning af 50 års jubilæet blev afholdt som reception i forbindelse med vores 

Jysk Grandprix. 

Det var en god dag og vi havde en del gæster og medtog en del gaver.  

I forbindelse med grandprixet lavede vi fælles spisning om aftenen for skytterne samt en del gæster. 

En hyggelig aften med godt vejr – et tiltag vi kan bruge en anden gang. 

Som prikken over I’et blev grandprixet vundet af Ole Kristensen med et kanonresultat – 123 duer. 

Tillykke med det. 

Stor tak til alle der har hjulpet med stort og småt i forbindelse med grandprixet og også mange 

gange i løbet af året. 

 

Sportslige resultater: 

 

DM individuel i Esbjerg: Sølv til Henrik Henriksen og bronze til Ole Kristensen. 

Guld vundet af Kjeld Hansen Esbjerg. 

 

DM for hold i Vamdrup: Guld til Viborg v/ Peter Aagaard, Ole Kristensen og Jakob Jensen 

 

Nordisk Mesterskab: Guld til Danmark (Viborg) v/Peter Aagaard, Ole Kristensen og Henrik 

Henriksen. 

 

Der blev ikke afholdt klubmesterskaber i 2014. Det forsøges afholdt i foråret 2015. 



Én af de større sager i året har været uoverensstemmelserne mellem Dansk Flugtskydnings Forbund 

og Dansk Skytte Union, hvilket medførte, at Dansk Flugtskydnings Forbund blev ekskluderet af 

Dansk Skytte Union. 

Der kunne bruges en hel aften på at forklare og analysere hvad der er gået galt og hvorfor. 

Bestyrelsen for Viborg Flugtskytteklub har valgt at melde foreningen direkte ind i Dansk Skytte 

Union bl.a. for at løse problemerne med våbenpåtegninger, forsikringer og licenser til skydninger. 

Vi er nu medlem hos begge organisationer med deraf følgende ekstra udgift til indskud mv. En 

ulykkelig situation for sporten. Jeg håber på en afklaring på det kommende repræsentantskabsmøde. 

 

I forbindelse med konflikten har Dansk Skytte Union bedt Viborg Flugtskytteklub arrangere DM 

individuelt i 2015. Det finder sted 1. uge i juli. 

 

I 2015 vil vi renovere lidt på anlægget. Det drejer sig om maling af hus samt etablering af halvtag 

ved dørsiden. 

 

Stoholm og Omegns Jagtforening har åbnet for en forlængelse af samarbejdsaftalen, der udløber 

ved udgangen af 2021. Det er vi interesseret i og tager en snak med dem. 

 

Der har været god aktivitet på banen i 2014, og vi har en sund økonomi uden gæld. For mig at se er 

klubbens værdi ikke kun bankkonti og maskinpark, men aktiviteten og det gode kammeraskab, som 

altid har været kendetegnende for vores klub. 

Igen en stor tak til alle der har hjulpet i årets løb. Tak til mine medbestyrelsesmedlemmer, og tak til 

Stoholm Jagtforening for konstruktiv samarbejde i årets løb. 

 

Beretningen blev godkendt 

 

Regnskab ved kassereren  
 

Peter Aagaard Hertz gennemgik regnskabet. Det udviste et underskud på kr. 63.652 efter 

afskrivninger på kr. 63.430, mod et underskud i 2013 på kr. 2.642. Regnskabet var påvirket af 

udgifter til 50 års jubilæum knap kr. 18.000. Skydeaktiviteten vær nogenlunde som året før med 

1.430 skudte serier. Sidste år var der en ekstraordinær indtægt fra Brøndums Fond på kr. 40.000. 

 

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 opfordrede medlemmerne til at yde en indsats i den daglige drift og specielt til at hjælpe 

til, når klubben står for DM i OL-trap i starten af juli.  

 

Kassereren oplyste at der er oprettet et nummer, således at skydninger nu kan betales med Swift. 

 

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 Henrik 

Rousing. 

 

 

Viborg den 5. februar 2015 

Steen Christensen, protokolfører. 


