
        Jyllandsudvalget for Skydning 
  

              Sammenslutning af Jyske og Fynske Landsdelsforeninger under 

                                                         DGI Skydning 

 

 

Til Jyske og Fynske Landsdelsforeninger  

 

          

 

Årsmødet i Jyllandsudvalget 

Onsdag 16. november 2016-, kl.18.30 i Dalgas Centret 
 

Mødet startede med spisning. 
  

Formanden Hanne Clausen bød velkommen til mødet.. 

 

1. Valg af dirigent 

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

Alle landsdele var repræsenteret der var 20 fremmødte. 

2. Beret. 

 
Formandsberetning  
Ved sidste årsmøde fik vi valgt den sidste post til bestyrelsen som vi manglede. Dog havde formanden meddelt, at 
hun ville trække sig. Desværre var der ingen der havde lyst til at overtage posten, derfor sidder formanden stadig. 
Dog kun til dette årsmøde er overstået, da de øvrige poster jeg bestrider tager meget tid, samt et arbejde der skal 
passes.   
Vi har haft 2 stævner siden sidst.   
15m 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 var tilbagegang, men det er 
desværre hvad vi kan forvente. Efter fusionen med DGI er der desværre en tydelig tegn på, at mange er begyndt 
at tage den lidt med ro og bliver hjemme i foreningen.  
Ligeledes havde vi et godt udendørsstævne, dog var vi udfordret af stævneprogrammet og de nye klasser. Igen 
tilbagegang dog ikke mere end vi vil forsætte. Men lige et spørgsmål, hvem kan aflyse Jyllandsstævnet, 
jyllandsudvalget eller skydestederne?  
Angående vores økonomi,  havde vi forventet et underskud på udendørsstævnet, men som i kan se i regnskabet 
gav begge stævner overskud. Derfor har vi de penge på kontoen, som der er behov for at gennemføre stævnet, 
hvor de fleste penge skal ud, inden vi får nogen ind igen. Som i desværre kan se er der problemer med at få 
indskuddet ind fra de forskellige foreninger. Så hvem har en god løsning?  
 Mange tak til bestyrelsen for veludført arbejde og ligeledes tak til vores IT/hjemmeside ansvarlige og en helt 
særlig tak til Hans og Doris Johnsen for deres store arbejde med begge vores stævner.  
 

Kommentarer. 

Hanne oplyste at hun stopper som formand. 

Der havde været lidt færre deltagere til vores 2 stævner. Der havde været problemer med programmet til 

udendørsstævner, men var blevet løst. 

Derefter spurgte Hanne hvem kan aflyse et stævne, hvem kan det. Der havde været en forening der havde 

afvist skytter der ikke var fra deres egen forening. 

På grund af overskudet var der forslag til bestyrelsen om evt. at hæve præmierne og flere til 

børneskytterne. 

GODKENDT 
 

 



 

 

3. Regnskab. 
 

Blev fremlagt af Knud Erik Holm. 
 

Kommentarer. 

Der var ingen kommentarer til regnskabet 

GODKENDT. 
4. Kontingent. 
 

Kontingent for 2017. 1.000,00 kr. 

 

5. Behandling af forslag. 

 

Ingen forslag. 

 

6. Fastsættelse af Stævnedatoer 2018. 

 

15 M: uge 7 (12 - 18 feb.)    

 

Sommerstævne: (4 -10 juni) 
 
7. Valg af formand. 
 

Valg af Formand  ( på valg hvert år ) Hanne Clausen (ej 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 

 
 Efter hård pres gik Henning Dam med til at blive Formand 

 

8. valg til bestyrelsen. 
 

      Knud Erik Holm blev genvalgt 

Dette gjorde, at der blev en ledig plads i bestyrelsen, de Nordjyske landsdele blev bedt om at finde en til 

bestyrelsen. 

 

9.Valg af supplanter til bestyrelsen. 

Til bestyrelsen det blev Bent Knudsen fra FYN, men han ville gerne vente med at indtræde. 

Revisor:   Leo B. Madsen  SYDVEST 

Supplant:  Jørn Thermansen Midt. 

 

10. Næste Årsmøde. 
 

Næste møde bliver en hverdagsaften den. 15 november 2017. Dalgas Center kl. 18.30. 

 

11 Eventuelt. 

 

Hanne afleverede en kurv til Bodil og Hans som tak for deres indsats. 

 

 

 



 


