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Formandens indledning

02

Formandens beretning

Art: Generalforsamling
Indhold
Formanden indleder med at byde
generalforsamlingen velkommen,
han oplyser i samme åndedrag at det
er den fyrretyvende
generalforsamling og at foreningen i
år har 40 års jubilæum.
Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår
Arne Vigen Hansen der bliver valgt
uden modkandidat. Dirigenten
fastslår generalforsamlingen er lovlig
indvarslet i henhold til at
indkaldelsen har været offentliggjort
på hjemmesiden d. 23.12.2018 -på
facebook d. 23.12.2018 – I januar
udgaven af jægeren.
Dirigenten går videre til pkt. 2
I 2018 har vi haft arrangementer på
65 dage, 8 dage mindre end 2017.
Ved udgangen af 2018 var vi 184
medlemmer, 1 mindre end i 2017.
Der sker en naturlig udskiftning da
nogen kommer og nogen går.
Vi startede sæsonen 24. februar og
sluttede 22. september.
Der er blev skudt til ca. 8900 duer.
Vi har som sædvanligt haft mange
arrangementer ud over alm træning Instruktør uddannelse - firma
skydninger – polterabender - Askov
Malt Jagtforening - Gold Wings andre foreninger.
Jeg vil i dag ikke kommen ind på alle
de resultater der er opnået.
Kommunemesterskab i haglskydning
og afslutning på sæsonen kan I læse
på vores hjemmeside. Dog vil jeg
gerne nævne RAH holdskydningen,
hvor vi havde 5 hold med til finaleskydning - Resultater: Askov Malt 1
blev nr. 2 i serie 3 - Askov Malt 2
blev nr. 1 i serie 4 - Askov Malt 4,
blev nr.2 i serie 5 - Gesten 1 blev nr.
2 i serie 6 - Skudstrup 1 blev nr. 2 i
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serie 4. Ingen blev placeret iblandt
de bedste 3 i deres serie. Men vi
havde 2 skytter der placerede sig
individuel: I række C blev
• Claus West nr. 1 med 21/24
• Søren Thygesen nr. 3 med
20/25
Flot resultat. De 2 skal nok rykkes op
i en anden klasse.
Trap turneringen 2018:
Deltagende foreninger: Skudstrup Tiset - Vejen.
Resultater:
1. Vejen 2 med 600 duer
2. Tiset 2 med 598 duer
3. Vejen 1 med 564 duer
4. Skudstrup 1 med 530 duer
5. Tiset 1 med 506 duer
6. Skudstrup 2 med 458 duer.
Afslutning i 2019 d. 11 maj på
Skudstrup banen.
Nu vil jeg gerne se tilbage på 40
års historie i Skodborg
Flugtskydning.
Skodborg jagtforening besluttede i
1972 at etablere egen
flugtskydningsbane.
Foreningen lejede en grund ved
kongeåen i Skudstrup i en nedlagt
grusgrav. En gammel skurvogn blev
stillet op og anvendt til klublokaler.
Dengang havde man kun jagtbanen
som disciplin og man klarede sig med
en enkeltudkastemaskine.
Betjeningen var manuelt, altså en
person sad ved maskinen, lagde duer
i og udløste maskinen ved
tovtræk. Maskinen var placeret i
bunden af grusgraven. Skytterne
skulle så bevæge sig omkring
maskinen til de enkelte standpladser,
derved kunne man skyde til de
vinkler man kender fra banen i dag.
Kræfter i foreningen arbejdede for at
aktiviteten flugtskydning,
skulle administreres af en
selvstændig forening i Skodborg
jagtforenings regi. Arne Vigen
Hansen var initiativtager til
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oprettelse af foreningen. Ved en
stiftende generalforsamling på
Skodborg Vesterkro d. 23 august
1979 blev foreningen en realitet. Til
foreningens første bestyrelse blev
følgende valgt: Arne Vigen Hansen,
Anders Keller, Oluf Kragh, Verner
Pedersen, Johan Grøndahl, Marius
Staugaard og Hans Erik Brink.
Foreningens første formand
blev Arne Vigen Hansen. Desuden
blev der valgt to suppleanter: Lars
Schmidt, Harald Jakobsen og to
revisorer: Jørgen Schmidt Lund, Kurt
Jensen.
Foreningen har løbende moderniseret
banen. I 1981 blev banen udbygget
med standpladser som man kender
dem idag. De nødvendige maskiner,
banen krævede blev indkøbt.
Automatikken var på dette tidspunkt
endnu ikke så almindelig, derfor var
betjeningen stadig manuelt. Dette
job var ret attraktivt blandt
de unge og det var ikke svært at
engagerer dem.
Klubhuset havde som bekendt, indtil
da bestået af en skurvogn.
Efterhånden som foreningen voksede
krævede det selvfølgelig også mere
plads. I 1984 fik foreningen et tilbud
om at kunne købe et Jeppesen
Fritidshus. Denne fungerede som en
ganske udmærket klubhus i mange
år.
Klubben havde fortsat ambitioner. I
1988 var der et ønske om at købe
den indtil da, lejede grund banen lå
på. Der blev ansøgt forskellige fonde,
deriblandt Bikuben fonden. Det blev
derefter besluttet at købe grunden på
4,8 ha.
Der sker en løbende udvikling inden
for kastemaskiner. I 1991 beslutter
foreningen igen at moderniserer
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banen, der indkøbes derfor de første
fuld automatiske maskiner hos
leverandøren Due Matic. Maskiner
var på dette tidspunkt bygget som
12 volt anlæg, senere blev de
ombygget til 220 volt.
I 1994 begyndte foreningen at
deltage i holdskydning. Tre hold blev
tilmeldt til Ribe Amts holdskydning. I
dag har Askov Malt Jagtforening og
Gesten jagtforening foruden
selvfølgelig Skodborg Flugtskydning,
i Ribe Amts holdskydnings regi,
hjemmebane i Skudstrup.
I 2002 blev Skodborg Flugtskydning
optaget som en lokal forening i
Danmarks Jægerforbund.
Samme år stoppede Arne Vigen
Hansen som formand. Peter
Nørregaard blev valgt til ny formand.

Foreningen kunne i 2004 fejre sit 25
års jubilæum. Forud for jubilæet
havde foreningen haft nogle tanker
om igen at udvide klubhuset.
Generalforsamlingen godkendte et
ønske fra bestyrelsen om at udvide
klubhuset med det dobbelte af den
eksisterende størrelse. Foreningen
gik derefter i gang med at ansøge
om midler til byggeriet. Heldigvis var
der stor opbakning fra Danmark
Jægerforbund, Bikuben Fonden og
private. Udvidelsen blev således en
realitet og byggeriet blev udført af
mange entusiastiske medlemmer af
foreningen. Indvielsen af det
nye klubhus, kunne således løbe af
stablen d. 30 april 2004. Mange
deltog i indvielsen. Flere firmaer var
repræsenteret med flotte
sponsorater, hvilket foreningen
takker for.
I 2010 besluttede
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generalforsamlingen og bestyrelsen
igen at investerer i nye
udkastemaskiner. De gamle var
efterhånden nedslidte og ikke
driftssikker mere. Især i forbindelse
med konkurrence skydning er det
meget vigtigt at udkast af duerne er
meget præcise. Flere medlemmer og
brugere af banen havde påpeget at
de gamle maskiner var upræcise. På
baggrund af disse augmenter blev
det besluttet at iværksætte
investeringen.
Skodborg flugtskydning er en
forening under Danmarks
Jægerforbund.
Foreningen har 184 aktive
medlemmer her af 4 æres
medlemmer:
•
•
•
•

Arne Vigen Hansen
Verner Eg Pedersen
Poul Erik Jepsen
Peter Nørregaard

Gennem alle disse år har vi fået lavet
en masse og haft mange forskellige
ting at se til. Der har været afholdt
instruktøruddannelser - Jagttegns
prøver - Jagttegnsundervisere har
benyttet banen til undervisning Haglskydeprøver, op til disse prøver
har vi afholdt træning kun for dem
som skulle op til prøven.
Ved den sidste haglskydeprøve der
blev afholdt bestod 95% af dem som
havde fået instruktion ved os.
Det beviser jo at det nytter at træne
og få instruktion af gode
instruktører,
Vi har afholdt: Finaleskydninger i
holdskydning - Kreds og regionsmesterskaber - Kommune
mesterskaber.

I 2018 har vi også fået lavet en
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masse på vores skydebane, der er
kommet: Video overvågning - Vores
betalings system en blevet
opgraderet til nutidens systemer og
udvidet med Mobil Pay - Vi har fået
opgraderet netforbindelsen med
fibernet, således er systemerne
blevet hurtigere og transaktioner kan
ekspederes hurtigere - Vores
maskiner er blevet efterset, nye
kastearme og de er justeret ind.
Vi har ansøgt skydebane puljen om
tilskud til ny trap maskine og fået
bevilget tilskuddet. Den nye trap
maskine bliver leveret inden
sæsonstart.
I 2019 er der allerede booket
arrangementer.
Der afvikles kursus til instruktør
uddannelsen d. 6 og 7 april.
Afslutning på trapturnering afvikles
d.12 maj hos os.
Vi skal have kvalifikation skydning til
Danmarks mesterskabet d. 28. maj.
I den forbindelse er der planlagt 2
trænings aftener før kvalifikationen
så folk kan komme og træne.
Kommune mesterskabet afvikles hos
os d. 6. juni.
Gold Wing motorcykelklub har
booket.
Askov Malt Jagtforening afholder
deres Pokalskydning.
Der kommer helt sikkert mange flere
arrangementer.
Den 23. august har foreningen 40
års jubilæum. Det skal selfølgelig
festligholdes. Der vil komme
nærmere information omkring dette
senere.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for
et godt samarbejde gennem årene.
Også en stor tak til vagtholdet og til
Verner, Kim og Søren Bojsen for
nedpløjning af fiber kablet.
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Fremlæggelse af revideret
regnskab ved kasseren

04
05

Indkomne forslag
Kontingent

06

Valg af:
• Formand
• Bestyrelse
• Supppleanter
• Revisorer

Kasseren aflade en uddybende
gennemgang af regnskabet.
Regnskabet ser fint ud og holder sig
inden for budgettet. Foreningen har
en pæn kassebeholdning og en
ganske solid likviditet.
Der blev stillet et enkelt spørgsmål til
årsagen på at forsikringspræmie er
steget til næsten det dobbelte.
Kasseren svarede på spørgsmålet og
forklarede at årsagen var at en
enkelt betaling for 2017 var konteret
i 2018
Ingen forslag indkommet
Bestyrelsen foreslår uændret
kontingent.
A. Formand:
Valg af formand (Peter
Nørregaard modtager ikke
genvalg)
Bestyrelsen forslår kasserer
Carsten Grønborg til ny
formand. Generalforsamlingen
godkender kandidaturet og
Carsten Grønborg er valgt til
formand.
B. Bestyrelse
Valg af 3
bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Bjarne Johnson og
Keld Beltoft. De modtager
ikke genvalg.
Carsten Grønborg modtager
genvalg.
Carsten Grønborg er valgt til
formand og hans kandidatur
til bestyrelsen er dermed
ledig.
Bestyrelsen foreslår følgende
kandidater: MajBritt
Grønborg, Rene Dalsgård og
Carsten Vestbjerg.
Generalforsamlingen
godkendte kandidaterne og de
er hermed valgt.
C. Valg af suppleanter
På valg er Lars Ibsen og Leif
Lauritzen. Bestyrelsen foreslår
genvalg. Generalforsamlingen
godkendte genvalg.
D. Valg af revisorer
På valg er Ivar D. Nielsen og
Arne V. Hansen. Bestyrelsen
foreslog genvalg.
Generalforsamlingen

Vedtaget
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Eventuelt

godkendte genvalg.
Bjarne Johnson bad om ordet.
I anledning af formand Peter
Nørregaards afgang ønskede han på
bestyrelsens vegne at sige et par
ord.
Allerførst holdte han en tale.
Talen er gengivet i kursiv skrift og
lyder således:

På foreningens vegne vil jeg gerne sige
et par ord i forbindelse med Peter
Nørregaard´s fratrædelse.
Peter, du har valgt at udtræde af
bestyrelsen og dermed også som
afgående formand. Det har
bestyrelsen stor respekt for, sagt i den
positive ånd. Du og jeg har på det
seneste talt meget om at der skal unge
kræfter til, netop fordi det er dem der
skal udvikle foreningen og motiverer
de unge til at blive medlem. Det er nu
sket, da den nyvalgte bestyrelse
absolut trækker gennemsnits alderen
ned, ja faktisk til et stykke under 50 år,
eller skal vi sige +40. Så man kan vel
sige, modsat den mest almindelige
konstituering på landsplan har
foreningen idag en ung bestyrelse. Det
skal blive absolut spændende at følge
deres arbejde fremover.
Du har et mangeårigt engagement
som medhjælp på banen bag dig før
du indtrådte i bestyrelsen.
Du har været siddende
bestyrelsesmedlem i Skodborg
Flugtskydning siden 12 marts 1993, og
været formand siden 18 februar 2002,
altså har du været formand i 16 år.
Sammenlagt bliver det til en ubrudt
årrække på hele 25 år i foreningens
tjeneste.
Det er ganske imponerende og det
betyder faktisk, at vi idag tager afsked
med en 25 års jubilar. I den
anledning vil jeg på bestyrelsens vegne
udtrykke et stort tillykke med dit 25 års
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jubilæum. (Applaus)
Foreningen har rigtigt meget at takke
dig for, Peter. Du har ydet en
formidabel indsat. Fremhæves kan, et
stort organisatorisk arbejde.
Afholdelse af jagtprøver og
haglskydeprøver i DJ regí. Utallige
arrangementer igennem årene. Du har
stået i spidsen for banens enorme
udvikling. Listen er lang, alt for lang til
at alt kan nævnes idag. Og dog kan
fremhæves mange store tiltag du har
stået i spidsen for, som nævnt udvidelsen af klubhuset til det
dobbelte - etablering af sikringsboks udvidelse med redskabsrum udskiftning af udkastemaskiner på
jagtbanen - etablering af først
overdækning af standpladser på
trapbanen og senere overdækning af
standpladser på jagtbanen - i det
forgangne efterår etablering af nyt
fibernet så banen er rustet til
fremtidige elektroniske udfordringer.
Og til den kommende sæson udskiftes
udkastemaskinen på trapbanen.
Du afleverer hermed en fuldt moderne
bane der absolut lever op til nutidens
krav. Banen får da også meget ros for
dens beliggenhed i de, af foreningen,
skabte naturskønne omgivelser og ikke
mindst for dens indretning. Man hører
jævntlig ros fra folk der kommer på
banen og ikke mindst fra folk man
møder ude på andre baner og til
møder. Og det kan du, Peter, oprigtigt
være rigtig stolt af.
Der har også været styr på økonomien
hele vejen igennem. Derfor overdrager
du også en forening til den nye
bestyrelse der er velkonsolideret og
absolut har en rigtig sund økonomi. Så
grundlaget for at føre foreningen
videre med en fortsat udvikling er
absolut tilstede.
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Afslutningsvis vil jeg på forenings
vegne gerne udtrykke en meget stor
og dybfølt tak for dit enorme
engagement og den sublime indsat i
foreningen.
Denne tale og tak er også tilegnet dig
Lise. For også du har gjort en enorm
indsat igennem alle årene ikke mindst
på det praktiske område. Her tænker
jeg på især rengøring igennem hele
sæsonen. Vask af de ting der hører til i
et køkken. Køkkentjansen hvor du altid
har haft det store overblik over de
fornødenheder der skal være tilstede.
Du har uden tvivl været en stor støtte
for Peter og det er helt sikkert også din
fortjeneste vi i dag har en rigtig god
forening, hvor alle nyder at komme.
Med håbet om fortsat mange
hyggelige dage og år på banen ønsker
vi jer god vind fremover og en god og
meningsfyldt pensionisttilværelse.
Efterfølgende var indlagt to punkter:

Pkt. 1 Bestyrelsen udnævner hermed
Peter Nørregaard til æresmedlem i
Skodborg Flugtskydning med ret til
livslang gratis medlemsskab.
Der var overrækkelse af diplom og
afskedsgave.
Pkt. 2 Bestyrelsen havde indstillet
Peter Nørregaard til at modtage
Danmarks Jægerforbund´s
æresbevisning og bronzenål.
På vegne af Danmarks Jægerforbund
overrakte bestyrelsen Danmarks
Jægerforbund æresbevisningen og
bronzenål med ordene:
denne æresbevisning tilegnes dig for
den helt sublime indsats igennem en
årrække og for at have ydet en stor og
banebrydende indsats som
bestyrelsesmedlem og formand i
foreningen Skodborg Flugtskydning.
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Referat til godkendelse
Bestyrelsen bedes kommenterer referatet med eventuelle rettelser inden for
fjorten dage efter modtagelse af referatet. Modtages der ikke nogen
kommentarer inden for den fastsatte tidsrum betragtes referatet som
godkendt.
Referent
Bjarne Johnson
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