Generalforsamling Højderyggens Skydecenter
Onsdag den 9. november 2022.11.12.
Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Beretning v/formanden
Regnskab v/kasseren
Indkomne forslag, fra Klovborg Jagtforening
Valg af bestyrelse
Fra Ejstrupholm, Bente Herman (modtager valg), Martin Lassen (modtager valg)
Fra Nr. Snede, Kaj Knudsen (modtager ikke valg), Leif Roed Pedersen (modtager valg)
Fra Klovborg Niels Knudsen (modtager ikke valg) , Anders Thorsager (modtager ikke valg)
Valg af revisor Elna Thomsen (modtager valg)
Valg af revisor suppleant Leif Kristensen (modtager ikke valg)
Dato for næste generalforsamling
Eventuelt
Kaj Knudsen bød velkommen til 27 fremmødte.
Jens Peter Lybker blev valgt til dirigent.
Elna Thomsen til referent og Bent Jensen og Erik Rosenbæk stemmetællere.
Beretning:
Kaj Knudsen kom ind på de nye tiltag der var sket på banen. Der var kommet 2 nye maskiner på bagduer og
2 nye på spidsduer. Betalingsanlæg var installeret, blev leveret i februar så det var klar til skydesæsonen. 5
sponsorer til betalingskortene, der er solgt 189 kort. Der skal altid være 1 på banen der kan klare pludselig
opstået problem. Der er kommet en info skærm i klubhuset, der kører med sponsor navnene, her kan
ligeledes lægges ind, når der er arrangementer på banen.
Der var søgt om penge i en pulje fra kreds 2, banen havde fået 18.750 kr.
Med det nye kan man ikke se, hvor mange der har været på banen, før kunne man gå ind til kasseren og få
det at vide.
Der er 3 der har været på instruktør kursus, og nogle havde været på kursus til transport.
Riffelbanen kører godt.
Der har været 4 hold til Vejle Amts holdskydning, 3 hold gik videre til finaleskydningen i Vamdrup, kom alle
hjem med pokaler.

Finaleskydningen 2023 er tildelt Højderyggens Skydecenter.
Tilbud på nye maskiner på 70.000 kr. plus moms, der er søgt DJs skydebanepulje.
Der er afholdt hjælpedag sammen med vilddue banen.
Til afslutning på banen var der 98 til stegt flæsk og persille sovs, kaninjagterne blev udtrukket på
betalinskort.
3 til møde i Hammerum angående støj på og fra skydebaner. Det var et informationsmøde angående
Miljøstyrelsens høringsskrivelse.
Tilslut takkede Kaj bestyrelsen og alle der havde hjulpet på banen, og alle sponsorer.
Der opstod en diskussioner om ansøgninger om penge fra skydebanepuljen.
Beretningen blev godkendt
Regnskab.
Bente Herman gennemgik regnskabet, den blev godkendt.
Forslaget fra Klovborg jagtforening blev diskuteret, der blev forlangt skriftlig afstemning.
27 stemmeberettige 8 ja stemmer og 18 nej. 1 havde ikke afleveret.
Valg til bestyrelse
Ejstrupholm: Bente Herman blev valgt for 2år, og Martin Lassen for 2 år, suppleant Lasse Emil.
Nørre Snede: Jens Peter Knop for 2år, Leif Pedersen for 2 år.
Klovborg: de 2 der var på valg fra Klovborg ønskede ikke valg, Klovborg fik en uge til at finde 2, det er på
nuværende tidspunkt sket, navne er sendt videre til bestyrelsen.
Valg af revisor: Elna Thomsen blev valgt.
Revisor suppleant: Bent Jensen blev valgt.
Dato for næste generalforsamling. Torsdag den 9. november 2023.
Eventuelt: Ejstrupholm spurgte til udlodning til de 3 foreninger, det er længe siden foreningerne har fået,
det gav en del diskussioner. Erik var enig, det er svært at svare på, hvad foreningerne får ud af de vagter
man har dernede. Mens Nr. Snede mente pengene skulle bruges på banen.
Kaj oplyste der skal graves nye el ledninger ned til den store grav. Og nye bunde i de høje tårne.
Jens Peter Lybker takkede for god ro og orden.
Referent
Elna Thomsen

