Referat generalforsamling d. 17.- 11. 2016

Dagsorden
1 Valg af dirigent
2 Beretning v/ Formanden - afstemning
3 Regnskab v/ kasseren - afstemning
4 Indkomne forslag(1)
5 Valg til bestyrelsen, på valg:
Bente Hermann - Marianne Ottesen
Kaj Knudsen - Ivan Hyldborg
Jens Knop - Claus Petersen
6 Valg af revisor, på valg: Elna Thomsen
7 Eventuelt + dato for generalforsamling næste år.

Claus Petersen bød velkommen til 17 medlemmer, Nr. Snede Jagtforening var fraværende.
Bent Jensen blev valgt til dirigent.
Referent Elna Thomsen.
2: Claus Petersen indledte beretningen, det havde været et godt år, der havde været rigtig mange
skytter på banen, han håbede de blev ved med at komme.
Det er kommet i orden med kommunen, de betaler grundlejen, både Højderyggens og Gludsted
banens, så nu er vi ligestillet med de andre baner i kommunen. En stor tak til Peter Kempf for hans
indsats.
Bente søgte Velux fonden og der fik banen 15.000 kr.
Byggeriet har stået på i mange år, beklædning og terrasse lavet i 2015. Sporting bane 2 er ikke
kommet videre.
Banen er kørt rimelig teknisk set, maskinerne er ved at være slidte, der er indkøbt nye kontakter til
alle maskiner, så prøver vi, om ikke de kan køre lidt endnu.

Sammen med Jylland og Bueskytterne har banen fået sin egen strøm indlagt, det blev ikke så dyrt
som først antaget.
Sensommer skydning blev aflyst i år, et for stort arbejde og for lidt deltagere.
Priserne på træningskort blev sat op med 5 kr.
Finalen i Vejle Amts Holdskydning blev afholdt her på Højderyggen, det er mange dommere der
skal bruges. Der var sendt forslag til deres generalforsamling angående en turnus ordning af
dommere, den blev nedstemt.
En lokal finale med de hold banen her har med til holdskydningen, blev aflyst. Den fastsatte dato
var for sent, den skal programsættes og afholdes umiddelbart efter selve holdskydningen er
færdig.
Sæson afslutning blev afholdt sidste søndag i august fra kl. 13.00, der kom kun halvt så mange,
som når det har været torsdag aften. Der var forskellige holdninger til, om det skal være søndag
eller torsdag aften. Torsdag aften kunne der eventuelt startes noget før og selv dømme,
bestyrelsen arbejder videre med det. På lodtrækning af de tre jagter var der bestilt kanin jagter,
men nu er kaninerne syge igen, så nogle skal på gåsejagt i Vestjylland og andre på fasan jagt på
Sjælland.
På hjælpedagen var der god tilslutning og rigtig god stemning.
Riffelbanen har været mindre besøgt i år. der bliver købt hastighedsmåler til banen.
Der er indkommet en klage over banen, den ligger ved kommunen.
Claus takker alle for et godt år, og de tre foreninger for deres store indsats for at passe banen.
Beretningen blev godkendt.

3: Bente Hermann gennemgik rengskabet, herunder blev det oplyst, at de tre foreninger hver får
5000 kr. regnskabet blev godkendt.

4: Forslag fra Klovborg Jagtforening underskrevet af Erik Rosenbæk:
Til pokalskydninger (åben) skal det ikke være muligt at købe træningskort. Der skal kun sælges
pokalkort.
Afstemning som følger: 1 for 13 imod og 3 undlod at stemme.

5: Fra Ejstrupholm blev Bente Hermann og Marianne Ottesen genvalgt.
Fra Nr. Snede blev Kaj Knudsen og Ivan Hyldborg genvalgt.
Fra Klovborg blev Jens Knop blev genvalgt, Jimmy Lauridsen ønskede at træde ud af bestyrelsen,
Leif Pedersen blev valgt for 1 år. Claus Petersen modtog ikke genvalg, Niels Knudsen blev valgt.

6: Elna Thomsen blev genvalgt til revisor.

7: Dato for generalforsamling 2017 den 9. november kl. 19.30.
Igen kom der en lille diskussion om betaling med mobilpay og dankort, der er ikke dækning nok i
området.
Bent Jensen og Elna Thomsen takkede Claus for de mange år i bestyrelsen og hans store indsats på
banen.
Mødet slut kl. 20.45.

Referent
Elna Thomsen.

