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Årsmødet i Jyllandsudvalget 
Lørdag den 29. november 2014 -, Kl. 9,30 i Skibby 

 

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 til stede,. (11 fremmødte) 

 

2. Beret. 

 

Vi har arbejdet meget med at finde tiltag, som kunne standse tilbagegangen i antal skydninger 

ved vores stævner. Til 15 m stævnet fik vi lavet en A3 plakat, der sammen med indbydelsen 

blev sendt ud til alle foreninger med brevpost, og det lader til, at det virkede. Der var en 

fremgang på 28 skydninger, men det har også kostet ekstra i tryk og frimærker. Selve stævnet 

blev afviklet gnidningsløst, hvor Hans og Doris gjorde et stort stykke arbejde med IT og 

kontakten til skydestederne. Det er dejligt med så dygtige og engagerede medspillere. Der blev 

holdt evalueringsmøde først i marts måned og man enedes om ikke at holde evalueringsmøder 

med de enkelte skydesteder, medmindre de selv anmoder om det. 

Udendørsstævnet forløb uden de store problemer. I indbydelsen havde vi dog fejlagtigt skrevet, 

at der også var Mesterskabsskydning på Pistol. Det gav lidt ekstra aktivitet for pistolskytterne. 

Der er ikke Mesterskabsskydning til DM, så det skal der naturligvis heller ikke være til 

Jyllandsstævnet. Vi skal fremover sikre, at det er muligt at bestille skydetider for grovvåben på 

skydetilmelding.dk til de skydesteder, der har mulighed for at afvikle dem. Sidst men ikke 

mindst skal vi se nærmere på økonomien i forbindelse med udendørsstævnet. Vi ved at det giver 

underskud for skydestederne at afholde stævnet, så vi må undersøge hvor stort underskud, der 

er, og hvor meget vi er i stand til at betale. 

Vores økonomi ser ikke så godt ud, hvilket skyldes en ulykkelig hændelse i sommer, hvor min 

mail blev hacket. Hackeren sendte en mail rundt til alle i mit adressekartotek og en del flere.  I 

mailen stod der at jeg var strandet i England og manglede penge til at komme hjem for.  Jeg fik 

utallige henvendelser fra adressaterne med advarsler om den mail, de havde modtaget. En 

henvendelse til politiet gav kun beskeden om, at der ikke var noget at gøre ved det. 3 uger senere 

viste det sig desværre, at Else Marie, der er kasserer for Jyllandsudvalget, ikke anede uråd og 

derfor afsendte 57.000 kr.  De er nu forsvundet i Cyber Space. Sagen er politianmeldt. 

 

Mange tak til bestyrelsen for veludført arbejde og ligeledes tak til vores IT/hjemmeside ansvarlige og en 

helt særlig tak til Hans Johnsen for hans store arbejde med begge vores stævner. 

 

 

 



 

Kommentarer. 

Martin mente at udendørsstævner måske at tiden måske var til at sløjfe udendørsstævner. 

Erik syntes at det skal bevares, men det kunne måske gøres billigere med færre skydesteder. 

Lars fra Fyn sagde at der ikke var mange steder, hvor der afholdes på alle afstande. Foreningsbaner er for 

det meste billige i forhold til Skydebaneforeningerne.  

Opkrævning af indskud gennem landsdelsforeninger på Fyn er svært grundet lille bemanding. Der skal 

findes en god betalingsform betaling ved tilmelding evt undersøge mulighederne ved skydetilmelding. 

Der var foreninger der manglede at betale indskud fra sommerstævnet.  (kontaktperson fra de pågældende 

skydesteder kontaktes) 

Peter mente at betaling ved tilmelding evt. gennem foreningerne. 

 

3. Regnskab. 
 

 Else Marie forklarede, hvad der var foregået angående underskuddet i regnskabet. 

 Posteringerne er set af revisor. 

 

Kommentarer. 

Priser på indskud skal hæves, da det er kvaliteten der er afgørende og ikke prisen. 

Udvalget skal undersøge hvad der skal til fra foreningernes side for at afholde stævner. 

Regnskab GODKENDT. 

 

4. Kontingent. 
 

Kontingent for 2015 uændret. 

 

5. Behandling af forslag. 

 

Ingen forslag. 

 

6. Fastsættelse af Stævnedatoer 2016. 

 

15 M uge 7 (15-20 feb.)      Sommerstævne uge 23 (6-11 juni) 

 

7. Valg. 
 

Valg af Formand  ( på valg hvert år )  

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

På valg er følgende  Finn Andersen  Martin Ravn  

   Anders Secher Else Marie Nielsen (modtager ikke 

genvalg) 

 Formand: Hanne Clausen genvalg. 

 Bestyrelse: Martin Ravn Og Else Marie Nielsen ønskede ikke at blive valgt. 

Der var ingen af de fremmødte der ønskede at træde ind i bestyrelsen. 

(Bestyrelsen samt landsdelene skulle finde emnet til de manglede poster i bestyrelsen.) 

Kasserer skal sørge for opkrævninger fra stævner – kontingent indkøb af præmier. 

 

8.Valg af revisor+ supplant 

 

Revisor:   Henning Dam genvalg Århus 

Supplant:  Loe                              Sydvest 

 

 



 

 

9. Næste Årsmøde. 
 

Næste møde bliver en hverdagsaften i uge 47 den. 18 november 2015. Sted tilgår. 

 

10. Eventuelt. 

 

Handicapskytter var ikke nævnt i 50 m progrsammet, dette skulle behandles på næste Årsmøde 

 

    

 

 

 


