Generalforsamling Højderyggens Skydecenter
11-11-2021
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Beretning v/formanden (2år) godkendelse
4. Regnskaber v/kasseren (2 år)
5. Administrativ ændring af vedtægter: § 1: Foreningen lader sig ikke financere, hverken helt eller
delvist; af firmaer der producerer eller sælger spiritus.
6. Indkomne forslag (2) fra Klovborg Jagtforening:
1: Nedsættelse af bestyrelsen fra 12 til 9. forslaget begrundes i en mere homogen bestyrelse,
Samt det er svært at finde nogen der vil.
2: Skytter der jagttegn og som ikke er medlem af DJ skal betale 10 kr. mere pr. skydekort.
Dette begrundes i at hvis man vil nyde, skal man tvinges til at yde.
7. Valg til bestyrelsen:
Fra Ejstrupholm: for 2 år: Brian Madsen

Fra Nr. Snede

Fra Klovborg

(modtager valg)

2 år: Kjeld Thomsen

(modtager valg)

1 år: Bente Hermann

(modtager valg)

1 år: Marianne Ottesen

(modtager ikke valg)

2 år: Werner Friis

(modtager valg)

2 år: Jens Skjødt

(modtager valg)

1 år: Kaj Knudsen

(modtager valg)

1 år: Leif Roed

(modtager valg)

2 år: Preben Knop

(modtager valg)

1 år: jens Knop

(modtager ikke valg)

1år: Niels Knudsen

(modtager valg)

2 år: 1 manglende medlem
8. Valg af Revisor

2 år: Elna Thomsen

(modtager valg)

1 år: Knud Jørgensen

(modtager valg)

Revisor suppleant

Leif Kristensen

(modtager valg)

9. Dato for næste generalforsamling: 10-11-2022
10. Eventuelt. (alt kan diskuteres intet kan vedtages)

Jens Knop bød velkommen til 26 deltagere.
Bent Jensen blev valgt til dirigent.
Elna Thomsen blev valgt til referent. Til stemmetæller blev valgt Jens Peter og Dagmar.
2020 De havde fået lydisoleret skydehus og det har fungeret perfekt, og lavet service på alle
maskiner. Da så corona kom fik de tid til at lave en masse på banen. Der blev lavet en del på
klubhuset og malet. Banen fik Altibox og mobilpay, samt spiritus bevilling.
Vejle Amts holdskydning kom ikke i gang i 2020.
År 2021 var noget stille opstart, Vejle Amts holdskydning kom i gang, til finalen i Fredericia var der
2 hold med det ene fik bronze og det andet hold blev nr. 4.
Pige aften var ret god med mange deltagere.
Er begyndt at bruge miljø lerduer. Afslutningen var som sædvanlig godt besøgt. Udlejning af
banen havde ikke været så god.
Der er opstart af Jægersporting turnering over hele landet, Højderyggen har meldt sig til det.
Beretningen blev godkendt.
Bente gennemgik regnskab for 2020 og 2021. Bent Jensen spurgte til om der var planer med
pengene, og om der var penge til de 3 foreninger. Der blev svaret at der skulle nye maskiner på
bagduer, og eventuelt betalingsanlæg, der var søgt penge ved skydebanepuljen. Elna oplyste der
er også penge at søge ved kredsen.
Begge regnskab blev gokendt

Administrativ ændring af vedtægter blev godkendt.
Indkomne forslag fra Klovborg Jagtforening: bestyrelsen nedsættes til 9 medlemmer.
4 stemte for 17 imod 5 hverken for eller imod.
Det andet forslag blev nedstemt.

Valg til bestyrelsen, her bad Elna om ordet, hun var skuffet over at høre dagen før
generalforsamlingen, at hele bestyrelsen var på valg, det er trods alt foreningerne der finder de
personer der skal i bestyrelsen. Bent var enig i dette.
De tre der var på valg fra Ejstrupholm Brian Madsen for 2 år, Kjeld Thomsen 2 år,
Bente Hermann 1 år. Marianne Ottesen ønskede ikke valg, her blev Martin Lassen valgt for 1 år.
Fra Nr. Snede Werner Friis 2 år, Jens Skjødt 2 år, Kaj Knudsen 1 år, Leif Roed Pedersen 1 år.
Fra Klovborg Preben Knop 2 år, Niels Knudsen 1 år, Kasper Q. Jensen blev nyvalgt for 2 år,
Jens Knop ønskede ikke valg, så Klovborg mangler et bestyrelses medlem, de finder et medlem så
hurtig som muligt.

Valg af revisor: Elna bad om og blive valgt for 1 år så Knud kunne blive valgt for 2år, da han ikke på
nuværende var valgt. Der havde været en fejl ved de 2 sidste generalforsamlinger. Det blev
godkendt.
Revisorsuppleant: Leif Kristensen modtog valg.

Næste generalforsamling datoen var sat til 10-11-2022, da det er Mortens aften blev det lavet om
til onsdag den 9-11-2022
Eventuelt: Bent Jensen spurgte til referater, før måtte vi ikke se dem, vi får ikke noget at vide, om
hvad der sker hernede, er det lavet om. Der blev foreslået de kunne ligge på hjemmesiden.
Elna, Bent og Kaj takker Jens for hans tid i bestyrelsen. Jens takker bestyrelsen og de der hjælper
på banen.
Referent
Elna Thomsen

