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Viborg Flugtskytteklub 
 

Referat af Viborg Flugtskytteklubs ordinære generalforsamling, torsdag den 26. januar 2017, 

afholdt på Stigsgaard, Røddingvej 17, 8800 Viborg. 

 

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

Henriksen, Jakob Jensen, Ole Kristensen, Anders Aagaard Hertz, Thomas Aagaard Hertz, Henrik 

Rousing, Jan Jacobsen, Henrik Bønnelykke, Jens Chr. Bredsgaard og Steen Christensen. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Valg af dirigent 

 

Jens Chr. Bredsgaard blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

Valg af protokolfører 

 

Steen Christensen blev valgt. 

 

Valg af stemmeudvalg 

 

Henrik Henriksen og Henrik Rousing blev valgt. 

 

Formandens beretning v/Per Langvad 

 

Formanden startede med at takke Peter Aagaard Hertz for at stille lokaler til rådighed for 

generalforsamlingen, da vi i år ikke kunne benytte lokalerne hos Jafi. 

 

2016 var skydemæssigt/aktivitetsmæssigt et godt år for klubben med øgning af skudte serier og 

altid en god stemning. 

 

Der er lavet en aftale med Jakob Jensen, således at han passer anlægget, herunder renhold, 

græsslåning, duer i maskinerne, åbning mm. Dette har fungeret godt og formanden rettede en tak til 

Jakob med håbet om at det vil fortsætte i 2017. 

 

Der er i 2016 købt en ny græsslåmaskine. 

 

Der har i 2016 været holdt OBS-skydninger og det årlige Jysk Grand Prix, hvor der i år deltog 44 

skytter. Henrik Jørgensen vandt stævnet. 

 

Af sportslige resultater for klubbens medlemmer kan nævnes: 

Under Dansk Skytte Union blev Ole Kristensen dansk mester for Old Boys og Peter Aagaard Hertz 

dansk mester for veteraner. I holdskydning vandt Viborg Flugtskytteklub DM v/Ole Kristensen 

(121), Jakob Jensen (115) og Thomas Kristensen (113), i alt 349 træffere.  

Det var Thomas’ første DM-titel, så han fik et særligt tillykke. Viborgs hold 2 blev nr. 4 med 323 

træffere, samme antal som Esbjerg. Viborg stillede med 4 hold. 

Under Dansk Flugtskydnings Forbund, som kaldes DM eller Forbundsmesterskab blev 
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veteranklassen vundet af Torben Andersen med Per Langvad som nr. 2. Old Boys vandtes af Ole 

Kristensen. I holdskydning blev klubben nr. 2 efter Esbjerg. Holdet bestod af Ole Kristensen, Per 

Langvad og Torben Andersen. 

 

Ved Jysk Mesterskab vandt Ole Kristensen hos Old Boys, Veteranklassen vandtes af Torben 

Andersen med Peter Aagaard Hertz som nr. 2 og Per Langvad som nr. 3. 

 

Ved et uofficielt VM for handikappede i Italien vandt Kim Nybye.  

 

Ved klubmesterskabet vandt Torben Sørensen jagtskydning både til 24 duer og til 40 duer. 

Trapskydning til 50 duer vandtes af Ole Kristensen og sporting vandtes af Per Langvad. 

 

Formanden efterlyste ideer til forbedring af hjmmeside/facebook, idet kommunikationen ikke havde 

været optimal i det forgangne år. Der udtryktes også ønske om mere information til pressen, når der 

er opnået gode sportslige resultater. 

 

Formanden oplyste, at klubben har fået en del pokaler fra E. Meldgaard Sørensen enke. Der skal ses 

på, hvordan de evt. kan anvendes. 

 

Der har i året været et godt samarbejde med Stoholm Jagforening. 

 

Til sidst rettede formanden en tak til alle, der har gjort en indsats for klubben i årets løb og en tak til 

bestyrelsen. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Regnskab ved kassereren  
 

Peter Aagaard Hertz gennemgik regnskabet. Det udviste et underskud på kr. 52.968 efter 

afskrivninger på kr. 66.430, mod et underskud i 2015 på kr. 50.112. Skydeaktiviteten var steget til 

1.566 serier fra 1.295 serier året før.  

 

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  

Søren Wang og Jens Chr. Bredsgaard blev genvalgt. 
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Valg af revisorsuppleant 

 

Bent Nielsen blev genvalgt. 

 

Fastsættelse af kontingent 

 

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingent med kr. 50, men der var ikke fuld tilslutning til 

forhøjelsen blandt de fremmødte. Derfor trak bestyrelsen forslaget tilbage og den nuværende sats på 

kr. 250 kr. fortsætter i 2017. 

 

Indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Eventuelt 

 

Formanden orienterede om medlemsskabet af både Dansk Skytte Union og Dansk Flugtskydnings 

Forbund. Det er hans opfattelse at vi indtil videre skal fortsætte medlemsskabet af begge foreninger, 

selvom det giver vores forening en ekstra udgift. Dette blev taget til efterretning af forsamlingen. 

 

Ole Kristensen og evt. en repræsentant yderligere deltaget i repræsentantskabsmøder i begge 

forbund. 

 

Peter Aagaard Hertz oplyste at der den 5. marts afholdes et FITAKS skydestævne på foreningens 

bane. Skydningen foregår i Dansk Skytte Unions regi. 

 

Da der herefter ikke var flere punkter på dagsordenen, takkede dirigenten forsamlingen for god ro 

og orden under forhandlingerne. 

 

Efter kaffe og brød blev der spillet om klubbens agurkepokal. Pokalen blev vundet af Per Langvad. 

 

 

Viborg den 27. januar 2017 

Steen Christensen, protokolfører. 


