
        Jyllandsudvalget for Skydning 
  

              Sammenslutning af Jyske og Fynske Landsdelsforeninger under 

                                                         DGI Skydning 

 

 

Til Jyske og Fynske Landsdelsforeninger  

 

          

 

Årsmødet i Jyllandsudvalget 

Onsdag 14. november 2018-, kl.18.30 i Dalgas Centret 
 

Mødet startede med spisning. 
  

Formanden Henning Dam bød velkommen til mødet.. 

 

1. Valg af dirigent 

Erik Madsen blev valgt og kunne konstatere af repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet. 

8 landsdele var repræsenteret der var 10 fremmødte.( der manglede 1 landsdel) 

2. Beret. 

 
Formandsberetning  
I 2018 afholdt vi 2 stævner. Begge stævner har været afviklet uden de store problemer, dog blev vi udfordret af 

det nye stævneprogram, da vi var blandt de første som skulle bruge det. Der har været færre deltagere til begge 

stævner end tidligere. For indendørs stævnet er det 10 % og for udendørs er det 20 %, så der har været knap 2100 

skydninger indendørs og 640 udendørs. Så igen i år har Hans og Dorit udført et stort og godt stykke arbejde med it 

og kontakten til foreningerne. 

På de seneste årsmøder har det ikke været muligt, at få besat alle posterne i bestyrelsen, men det håber jeg at vi 

får i aften. 

Der kommer en ny hjemmeside. 

Kommentarer. ( runde fra landsdelene) 
Alle landsdele meldte om at der var generel nedgang til skydningerne. 
Bent oplyste at jægerne ikke bare deltog.  Mente at de ikke blev foreningsmedlemmer.Preben 
 

GODKENDT 

 

3. Regnskab. 
 

Blev fremlagt af Knud Erik Holm. 
 

Kommentarer. 

Der var ingen kommentarer til regnskabet 

GODKENDT. 
4. Kontingent. 
 

Kontingent for 2019   1.000,00 kr. 

 



 

5. Behandling af forslag. 

 

Ingen forslag. 

 

 

 

6. Fastsættelse af Stævnedatoer 2020. 

 

15 M: uge 7 (10 - 16 feb.)   

Bestyrelsen undersøger mulighederne for at afholde et sommerstævne i 2019.( 25 uge) 
 
Årsmøde 2019 d. 13 november i Dalgas. 
 

7. Valg af formand. 
 

Valg af Formand  (på valg hvert år)  Henning Dam    (genvalg) 

Valg af bestyrelse  ( på valg ulige år ) ( på valg lige år ) 

På valg er følgende  Finn H. O. Andersen  Knud Erik Holm 

   Anders Secher Henning Dam 

  
 8. valg til bestyrelsen. 
 

      Knud Erik 

Der er stadig en ledig plads i bestyrelsen, Nordjyske landsdele blev bedt om at finde en til bestyrelsen. 

 

9.Valg af supplanter til bestyrelsen. 

Til bestyrelsen det blev Bent Knudsen fra FYN 

 

10.Valg af revisor og revisorsuplant. 

Revisor:   Leo B. Madsen  SYDVEST 

Supplant:  Jørn Thermansen Midt. 

 

11. Kontaktpersoner 

 

Mail på kontaktpersoner: 
Sønderjylland:Finn Helge Oesterling Andersen    fhoa@stofanet.dk 20274213 
Sydvest:          Preben D. Hermansen:                 pdh0816@gmail.com 29217205 
Sydøst:            Anders Secher:  anders.secher@gmail.dk       29242823 
Østjylland:       Henning Dam:   henning.dam@dsg.dk            60561022 
Midtjylland:      Hanne Clausen:                            hal.clausen@mail.dk              61266277 
Vestjylland:     Niels Hybholt:  hybholt@email.dk                  51381921 
Nordjylland:     Ole M. Nielsen   nielsenom@hotmail.com         24642310 
Fyn:                 Bent Knudsen bent.thorvald@gmail.com 
   

 

 

 

11 Eventuelt. 

 

Der var en meget livlig debat om de opgaver der var i landsdelene 
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