
 

 

Generalforsamling Højderyggens Skydecenter d. 09-11-2017 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Beretning v/formanden  (godkendelse) 
4. Regnskab v/kassereren  (gokendelse) 
5. Indkomne forslag (ingen) 
6. Valg af bestyrelse 

På valg: 
Fra Ejstrupholm: Trols Hermann - modtager ikke valg 
   (indstillet Mogens Skovgård) 
                     Bjarne Laursen – modtager ikke valg 
   (indstillet Leif Kristensen) 
Fra Nr. Snede: Werner Friis        - modtager valg 
                Jimmy Husmann - modtager ikke valg 
   (indstillet Jens Skjødt) 
Fra Klovborg: Preben Knop        - modtager valg 
               Leif Pedersen       - modtager valg 

7. Valg af revisor: Knud Jørgensen- modtager valg 
8. Eventuelt. 

Formanden bød velkommen til 18 medlemmer. 

Bent Jensen Ejstrupholm blev valg til dirigent, og Elna Thomsen valgt til referent. 

I beretningen fortalte  Jens Knop, det havde været et normalt år, ikke så travl som året før, 
udlejningen havde været lidt bedre. 

Til finalen i Vejle Amts holdskydning, som blev afholdt på Gludsteds flugtskydnings bane, var der 
hold med her fra banen. 

Kommunemesterskab blev afholdt på Højderyggens Skydebane med god tilslutning. 

Duerne var blevet købt noget billigere i år, men det havde så givet nogle udfordringer, da der var 
10.000 duer på hver palle, pallerne var så brede, de ikke kunne komme ind i huset.   

I år er der brugt penge på 5 nye instruktører. Kursus forløbet blev lavet om af DJ, der var betalt for 
kurset, og pengene kom ikke retur. 

 



Der var  pigeaften med 25 deltagere, det var flest nogensinde, der var gjort et stort stykke arbejde 
med at udbrede det på facebook og andre steder. 

Når Vejle Amts holdskydning er slut bliver der afholdt handicap skydning, alle 6 hold her fra banen 
var med. 

Der har været hjælpe dag på banen i samarbejde med vilddue banen, hvor der bliver skudt på alle 
baner på Højderyggen og på vilddue banen, her deltog 25. 

Sportingbane 2 blev lavet, det  har der været en  del arbejde med, bygget nye huse trukket nye 
kabler derned og sat maskiner op. Der kom også 2 nye programmer på den gamle sportingbane. I 
alt er der nu 24 maskiner på banen. 

Jagtbanen driller den trænger til nogle nye maskiner, de er meget slidte, så der skal 4 nye 
maskinsæt til,  der er søgt penge ved flere forskellige fonde. 

Afslutnings skydningen blev igen holdt sidste søndag i august, for ringe tilslutning 50 skytter. 

Riffelbanen havde haft en stille sæson. 

Udlodnings jagter havde banen fået kanin jagt på Endelave. 

Der bliver lagt fibernet ned på banen. 

Jens takkede alle hjælpere for deres indsats i sæsonen. 

Hans Erik spurgte til duerne, han synes der var for mange der gik i stykker. 

Elna opfordrede til at man arbejdede på og få afslutnings skydningen tilbage til torsdag aften, det 
er uheldig, det falder sammen med Prærie festen.  

Beretningen blev godkendt 

Regnskab: Bente gennemgik regnskabet, det blev godkendt. 

 

Valg: fra Ejstrupholm blev Mogens Skovgård og Leif Kristensen valgt. 

          fra Nr. Snede blev Werner Friis og Jens Skjødt valgt. 

          fra Klovborg blev Preben Knop og Leif Pedersen valgt. 

Valg af revisor Knud Jørgensen blev valgt. 

 



Eventuelt: Bent vil indstille at femlingen bliver afskaffet, der er en rabat på den, der er ingen grund 
til, de skal have rabat, når andre ikke skal. 

Det diskuteres i bestyrelsen. 

Generalforsamling 8. november 2018 kl. 19.30 

Jens takkede de der holder i bestyrelsen, og byder velkommen til de nye. 

Mødet slut kl. 20.00. 

 

Referent  

Elna Thomsen 


