Referat generalforsamling d. 12-11 – 2015.
Dagorden:

1 Valg af dirigent

2 Beretning v/formanden -afstemning
3 Regnskab v/kasserer – afstemning
4 Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag: Ændring af varsling af generalforsamling

5 Valg til bestyrelsen: på valg er:

Troels Hermann - Bjarne Laursen (modtager valg)
Werner Friis – Jimmy Husmann (modtager valg)

Preben Knop – Jimmy Lauridsen ( modtager valg)

6 Valg af revisor: på valg er Knud Jørgensen
7 Eventuelt:

Dato for generalforsamling 2016 (torsdag d. 17. nov.)

Bent Jensen Ejstrupholm blev valgt til dirigent.
Referent Elna Thomsen.

2: Claus Petersen var fraværende på grund af arbejde. Jens knop læste beretningen op.

Der var bygget en del på huset, nogle ting måtte laves om igen, så det havde givet en del arbejde.
Huset er ikke færdig .

I øjeblikket er der ved at blive gravet en ny strømkabel ned til banen, det er ikke sluttet til endnu.
Der er ingen overblik over prisen. Der burde måske søges tilskud ved Danmarks Jægerforbund.
Hvis nogen vil være behjælpelig med at søge vil det være fint.

Bestyrelsen har stadig en drøm om en Sporting 2 på Trap banen, det er lavet så der kan skiftes
over.

Der har været afholdt handicap skydning for de hold, der har deltaget i Vejle Amts Holdskydning,
det blev en rigtig god aften.
Finale i holdskydningen skal afholdes på Højderyggen i 2016.

Sensommer skydningen kræver alt for mange folk til at passe banen, i forhold til hvad den giver i
overskud.
Årsafslutningen er så stor succes, at den flyttes til en lørdag, det bliver den anden sidste lørdag i
august.
Til sidst blev der takket alle hjælpere både på Højderyggen og på Riffelbanen.

Elna spugte til kontrakten med Preben Ludvigsen, da den er udløbet den 31/12 2014.
Kontrakten bliver iorden, så snart strømmen er lavet færdig.
Beretningen blev godkendt.

3: Bente Hermann gennemgik regskabet, det blev godkendt.
4: Forslag fra bestyrelsen: ændring af varsel til generalforsamlingen.

Indkaldelsen af den ordinære generalforsamling skal ske i DJ`s medlemsblad, DJ`s medlemsblad
slettes, i stedet indsættes annoncering på hjemmesiden og på banen.
Forslaget blev vedtaget.

5: Fra Ejstrupholm blev Troels Hermann og Bjarne Laursen genvalgt.
Fra Nr. Snede blev Werner Friis og Jimmy Husmann genvalgt.
Fra Klovborg blev Preben Knop og Jimmy Lauridsen genvalgt.
6: Knud Jørgensen blev genvalgt til revisor.

7: Elna foreslog om ikke det kunne være to fra samme forening, der kunne være på Sporting banen
den første halve periode, det vil man kikke på.
Der opstod en disskution om pasning af banen, kort til standpladsen så skytterne selv kunne passe
banen.
Det blev også disskuteret, om der skulle kunne betales med mobilepay og dankort.
Mødet slut kl. 20.15.
Referent

Elna Thomsen

