
Jyllandsudvalget for skydning 
  

 

  

Referat fra Repræsentantskabsmødet i Skibby den 30. november 

2013. 
 

Mødet startede med morgenkaffe. 

  

  

Formanden Hanne Clausen bød velkommen til mødet.. 

 

1. Valg af dirigent 

Jens Peter Jensen blev valgt og kunne konstatere af repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet. 

Der var 7 landsdele der var til stede, men ingen fra FYN. (15 fremmødte) 

Ved gennemgang af dagsorden blev pkt.5 ændre til Vedtægter. 

 

2.Beretning 

 
 Jyllandsudvalget for skydning  
Beretning 2012-2013  
Lørdag d. 8. december 2012 blev der holdt repræsentantskabsmøde, hvor der skete store forandringer 
i Jyllandsudvalget. Der skulle vælges et helt nyt udvalg. Glædeligt var det at alle poster blev besat og 
arbejdet kunne begynde. Udvalget holdt deres første møde d. 3. januar, hvor vi konstituerede med 
Martin Ravn som næstformand, Else Marie Nielsen som kasserer, Finn Andersen som sekretær og Hans 
Therkilsen som menigt medlem. Siden da har Hans valgt at trække sig fra Jyllandsudvalget og vores 
suppleant Anders Secher er trådt til. Vores første møde blev brugt til at finde ud af hvad holdninger og 
forventninger til det kommende arbejde i Jyllandsudvalget var. Vores første stævne var sat i stilling af 
fremragende arbejde af Hans Johnsen, derfor kunne udvalget læne sig tilbage og nyde Hans´ arbejde. 
Selve stævnet blev holdt i god stemning og der var ikke mange knaster i forløbet. Evalueringsmødet 
efter Jyllandsstævnet blev holdt d. 4. marts, med 14 deltagere fra skydestederne. Her kunne Hans 
fortælle at der var en mindre tilbagegang i antallet af skydninger. Dette skal prøves at få vendt, men 
hvordan kan vi det? Der blev bla. snakket om at skyde med flydende udskiftning, som det blev gjort 
visse steder med held, det giver flere skydninger på kortere tid og mindre ventetid. For hvad skal/kan 
der gøres for at få flere til at komme ud at skyde? Arbejdet på vores næste 15 m stævne som bliver 
holdt 13.-15. februar 2014 er sat i støbeskeen. Hans har kontakt med skydestederne, enkelte er faldet 
fra og nye er kommet til. Udvalget har valgt at lave en A3 plakat, en A5 folder med skydestederne og 
en formindsket indbydelse, som skal sendes ud til alle de aktive foreninger pr. post. Dette vil blive gjort 
for at synliggøre Jyllandsstævnet mere, i håb om flere deltager. For vi er nødt til at spidse albuerne og 
prøve at gøre lidt oprør imod stagnation og tilbagegang. Datoen for vores udendørs stævne er fastsat 
til 13 – 14 – 15 juni 2014 og udvalget vil arbejde på at få enkelte ekstra skydesteder med, så det bliver godt 

geografisk fordelt skydesteder. En sammensætning af udvalgsmedlemmer fra 5 forskellige 
landsdelsforeninger har store fordele, da vi hurtig fandt ud af hvordan det forgik i de forskellige 
landsdele. Pokalerne til landsdelsholdene har været svære at få retur fordi ingen vidste hvor de var. I 
flere tilfælde viste det sig at pokalerne aldrig havde forladt landsdelskontoret. Dette har 
Jyllandsudvalget taget konsekvensen af og valgt at de er blevet udleveret for sidste gang.  



I disse fusionstider har vi fået svar fra DGI Skydning at Jyllandsudvalget ikke skal fusionere med DGI, da 
vi kun er et skydeudvalg. Fusionen kan dog stadig påvirke Jyllandsudvalget, da alle 
udvalgsmedlemmerne er aktive hjemme i deres landsdelsforeninger, lokalforeninger og 
repræsentantskabet ligeledes er aktiv på hjemmefronten. Kun tiden kan vise hvordan fremtiden bliver.  
Mange tak til bestyrelsen for veludført arbejde og ligeledes tak til vores edb/hjemmeside ansvarlige og 

en helt specielt tak til Hans Johnsen for hans store arbejde med 15 m Jyllandsstævnet. 

Der var en stor tak til John og Hans for deres store indsats. 

Kommentarer: Børge Poulsen syntes at det var en god ide, at pokaluddelingen var ændret. 

Beretning enstemmig vedtaget. 

 

3. Regnskab 

Kassereren forklarede, at underskuddet skyldes manglende kontingent samt en regning fra 2012. 

Kontingent indkræves først på året. 

Regnskab enstemmig vedtaget. 

 

4. Kontingent 

Det blev besluttet at bibeholde 1000,00 kr. pr. Landsdel. 

Evt. overveje nye former. 

 

5. Vedtægter 

Angående vedtægterne var der et par rettelser, som blev vedtaget af forsamlingen. Rettelserne vil 

blive udsendt, når de er foretaget. 

SE HJEMMESIDEN. 

 

6. Stævnedatoer 

Datoer i 2015. er 12-13-14 februar. Foreningerne bestemmer selv antal dage. 
 

7. Valg 

Formand: Hanne Clausen 

Bestyrelse: Finn H. O. Andersen  -  Anders Secher (2 år) 

Suplant: Hans Johnsen 

 

8. Revisor samt suplant 

Revisor: Henning Dam.  

Suplant: Leo 

 

9. Næste møde 

Den 29. november 2014.  
 

10. Eventuelt 
Der blev foretaget gennemgang af listen med kontaktpersoner. 

Det skulle undersøges hvorfor at Fyn ikke havde været med, og ikke havde nogen skydesteder. 

Formanden undersøger evt. kontaktperson, samt muligheder for et skydested. 

 


