Generalforsamling
Højderyggens Skydecenter d. 08-11-2018
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Beretning v/formanden - godkendelse
Regnskab v/kasseren - godkendelse
Indkomne forslag . ingen
Valg af bestyrelsen:
På valg er:
Fra Ejstrupholm: Marianne Ottesen (modtager valg)
Bente Hermann
”
Fra Nr. Snede: Kaj Knudsen
(modtager valg)
Ivan Hyldborg
”
Fra Klovborg:
Niels Knudsen
(modtager valg)
Jens Knop
”

7. Valg af revisor: Elna Thomsen
8. Dato for næste generalforsamling: 14-11-2019
9. Eventuelt.
Jens Knop bød velkommen til 22 deltagere
Bent Jensen blev valgt til dirigent. Stemmetællere blev Claus Petersen og Elna Thomsen.
Jens indledte beretningen, de første gange der skulle trænes, skulle der ryddes sne for at komme
ned på banen.
Der havde været en lille fremgang i udlejningen af banen. Banen skulle politi godkendes, det var
en helt ny der skulle gøre det. Hun ville have en godkendt net på 0,5 cm. På spidsdue banen, det
viste sig det var en fejl, den skulle være 2 cm. I stedet. Banen blev godkendt.
Der er indkøbt nye maskiner for 112.500 kr. der blev søgt om tilskud fra skydebanepuljen, her fik
banen 56.250 kr. de har først lige fået dem.
Der er købt billige lerduer, det vil sige det er en stor portion, 20 paller.

Der har været klager over nogen der kørte for stærkt ned af grusvejen, der har været forslag om at
lave en bump på vejen, det vil politiet ikke give tilladelse til.
Jens kom ind på pigeaften, som havde været god, men ikke med så mange fremmødte som sidste
år.
Vejle amts holdskydning her var 4 hold med, der var kun Dennis Nielsens hold der gik videre til
finaleskydningen, her fik de sølv medaljer.
Boest og omegns jagtforening bruger vores bane som hjemmebane til holdskydningen.
Der har været afholdt hjælpedag sammen med vilddue banen, der startes med morgenmad, og så
bliver der skudt på alle bener, og gratis frokost til middag, det er kun patroner, der skal betales for.
Jens opfordre til, at de tre foreninger sørger for at deres hjælpere får besked og opfordres til at
deltage.
Afslutningen blev flyttet tilbage til torsdag aften, der blev startet kl. 17.00, der blev solgt 232 kort.
Der er stadig noget arbejde på banen der skal laves, der skal lys i de nye huse og der mangler
luger.
Riffelbanen har der ikke været så stor tilslutning til, det er mest de samme der kommer.
Jens sluttede beretningen med at takke alle, der havde hjulpet på banen.
Beretningen blev godkendt.

Bente Hermann gennemgik regnskabet, det blev godkendt.
Kun nogle få spørgsmål til beretning og regnskab.

Fra Ejstrupholm blev Marianne og Bente valgt, fra Nr. Snede Kaj Knudsen og Ivan Hyldborg, fra
Klovborg Niels Knudsen og Jens Knop.
Alle tre foreninger havde udpeget en suppleant, Bjarne Laursen Ejstrupholm, Karl Jensen nr. Snede
og Nikolaj Daugård Klovborg. De vælges ikke på generalforsamlingen, men nu er der sat navn på
dem.
Til revisor blev Elna Thomsen valgt.
Dato for næste generalforsamling 14-11.2019.

Eventuelt
Hans Erik Damborg havde spørgsmål til holdskydningen, havde han forstået det rigtigt, at hvert
hold selv kunne vælge, om de ville skyde til 40 eller 24 duer. Det var rigtigt.

Betalingskort til sporting banen, det gav en del debat, og der var mange synspunkter.
Det er ikke godt der ingen bemanding er på banen, man kan ikke komme alene, og det skal ikke
kun være på sporting banen, skal være på alle baner. Der er heller ikke nogen der ved hvor mange
skytter, der er hver gang, og det vil gå ud over afslutningen med udtrækning af jagter og sponsor
gaver. Det var nogle af de ting der blev diskuteret.

Referent
Elna Thomsen

