
Jyllandsudvalget 
for skydning 

 

Sammenslutningen af Jyske & Fynske amter under  

De Danske Skytteforeninger 

 

 

  

Referat fra Repræsentantskabsmødet i Skibby den 12. november 2011. 
 

 

Mødet startede med morgenkaffe kl. 09.30, senere middag og til slut kaffebord. 

  

 Benny Lykke bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 

Carl Aage Sørensen blev foreslået og valgt og kunne konstatere af repræsentantskabsmødet var 

lovlig indvarslet. 

Fremmødte: Det var kun DDS Vestjylland der ikke var repræsenteret.  

Til stemmetællere blev Hanne Clausen og Ole Nielsen valgt. 

 

2.  Beretning.  

Den skriftlige beretning var udsendt. Se vedhæftede. Benny Lykke: Der er flere vandre pokaler som 

ikke er kommet ind. Der udsendes en navneliste. 

 

Der var en del snak omkring tidspunktet for afholdelse af 15m stævnet.  

Ole Vagn Larsen: Jeg har et forslag til forsamlingen: Tage det op på evalueringsmødet i 2012 og 

opfordrede forsamling til at tage det op i landsdelene. 

Det blev vedtaget at det tages op på evalueringsmødet i 2012. 

 

Hanne Clausen, DDS Midt: Sommerstævnet - Hvis det skal holdes i Vingsted så falder deltagelsen. 

Er bestyrelsen enig? 

Nej, der er delte meninger. 

 

Ole Vagn Larsen, DDS Nordjylland: Jeg føler at Jyllandsstævnet hører til i Vingsted. 

 

Ole Nielsen, DDS Nordjylland: Et ordentligt sommerstævne er kun i Vingsted, man må ikke 

sammenligne ude og inde. Vi har et stort og flot anlæg i Vingsted. 

 

Martin Ravn, DDS Sydvest: Vi har diskuteret det før, der er ikke to baner der er ens. Så er der 

hjælper problemet. Jeg vil gerne have det til Vingsted. Der skal være velvilje. Her får vi jo også 

underskudsgaranti på kr. 10.000,00. Vi må se det i øjnene, sidste gang i Vingsted blev det aflyst 

p.g.a. deltagelse. 

 

Svend Aage Andersen. DDS Thy-Mors: Vi må erkende at det kniber med at få hjælpe til Vingsted. 

Vi har haft hjælpere der havde givet tilsagn, men da stævnet skulle i gang, var der ingen der 

”kunne/ville” alligevel, det er ret pinligt. 

 

Ole Nielsen, DDS Nordjylland, DDS langdistance udvalg vil give Margrethe Kæde skydningen til 

Jyllandsudvalget. Jeg nægter at tro, at der ikke kan findes hjælpere. 

 

Lisbeth Andersen: Til Benny Lykke - Underskudsgarantien står den stadig ved ”magt” fra De 

Danske Skytteforeninger? Benny Lykke, ja det er ok endnu. 



 

 

Doris Johnsen, DDS Sydvest: Hjælpere kommer ikke selv om der er givet tilsagn. 

 

Ole Vagn Larsen: Når vi holder stævne i Mårup har vi ingen problemer med hjælpere. Vi skal også 

se tidens forandring. 

 

Hanne Clausen: Vi kan skaffe hjælpere hjemme, man må ikke sammenligne DM med 

Jyllandsstævnet.  

 

Ole Vagn Larsen: Godt med Margrethe Kæde skydningen - finale i Vingsted. 

 

DDS Midt: Udtagelse ”hjemme” - finale i Vingsted. 

 

Martin Ravn: Rigtig at tænke i andre baner, vedr. afholdelse af stævnet, kan måske komme til at 

koste lidt. 

 

Ole Nielsen: Har det været overvejet at lave stævnet landsdækkende? 

 

DDS Fyn: De store stævner er slut. henviste bl.a. til LS 2011 - Skallebølle stævnet. Der skal tænkes 

i andre baner. Stævnet er kun for Jylland og Fyn. Forslag til at Stævnet flyttes på skift. Problemet er 

hjælpere. 

 

Faldende deltagelse i stævner. Fritids- familie struktur - hele byens opbakning er ikke så stor mere. 

 

Ole Vagn Larsen: God ide at arbejde videre på - skiftende steder. 

 

DDS Sønderjylland: Forslag næste år som før - så har bestyrelsen tid til at overveje. 

 

Martin Ravn: Hvis der er plads, så tag Kædestævnet med. 

 

Hanne Clausen: Vi skal også have udliciteringen til at virke - se hvordan det går! 

 

Forsamlingen enige om, at det skal undersøges. 

 

Ole Vagn Larsen: Kan det lade sig gøre i 2012? 

 

Martin Ravn: Vi skal vente til 2014. 

 

Beretningen taget til efterretning. 

 

3. Regnskab 

Dette blev godkendt. Det blev oplyst at prisen for afholdelse af 15 m stævnet er kr. 12.50 pr. 

skydning uanset om det er riffel eller pistol. 

 

4. Kontingent 

Forslag fra bestyrelsen kr. 1.000,00. 

Martin Ravn: Hvorfor det? Når der er overskud.  

 

Lisbeth Andersen: Ja, der er overskud lige nu, men når der købes præmier inden indskud kommer 

ind så er der minus. Jeg vil ikke spørge min Landsdels engang mere om de vil ”lægge” ud.  

 

DDS Fyn: Vi kan godt gå ind for det, så der er kapital. 

 

Martin Ravn: Så højere op.  



 

Forslag: kr. 2.000,00 eller kr. 1.000,00. 

 

Det blev vedtaget at kontingentet bliver kr. 1.000,00 

 

 

5. Indkomne forslag 

Martin Ravn foreslog at vedtægterne sendes til gennemsyn hos Steen F. Andersen, DDS. 

Der laves en ny kladde. Vedtægterne skal ligge klar til næste års repræsentantskab møde.  

Der skal rettes i §7 - Ole Vagn Larsen, hjælper med dette. 

Dette blev vedtaget.  

 

6. Fastsættelse af stævnedatoer 

      15 m 15. - 18. februar 2012 

Sommer 15. - 17. juni 2012 

 

7. Valg af formand 

Benny Lykke modtog ikke genvalg. 

 

Ole Nielsen foreslog Ole Vagn Larsen - Valgt 

 

8. Valg af bestyrelse 

På valg var Svend Aage og Lisbeth Andersen. Begge blev genvalgt.  

 

9. Valg af suppleant. 

Martin Ravn blev genvalgt.  

 

10. Valg af revisor og suppleant. 

Henning Dam, DDS Østjylland foreslået og genvalgt  – Suppleant Maja Hansen foreslået og 

genvalgt. 

 

11. Næste års repræsentantskabsmøde 

Forslag ud 3 måneder før.  

 

12. Eventuelt. 

Indbydelsen skal være med adresse. 

 

Kontaktpersoner:  DDS Nordjylland Ole Nielsen 

     DDS Thy – Mors Lisbeth Andersen 

  DDS Vest  Peder Bertelsen 

  DDS Midt  Hanne Clausen 

  DDS Østjylland Henning Dam  

  DDS Sydvest  Leo Madsen 

  DDS Syd-Østjylland Berit Andersen 

  DDS Sønderjylland Børge Poulsen 

  DDS FYN  Egon Nielsen 

 

Vandrepokaler: 

Ole Nielsen, ide, lade være at uddele dem! 

 

Forslag: Droppe pokaler så plakette i stedet for. Bestyrelsen vil se på dette punkt. Benny Lykke har 

en liste over pokalerne. 

 

Martin Ravn: Vi skal nok til at se på ”fremtiden” 

 



 

Hanne Clausen; Indbydelsen til dette møde, mangler på hjemmesiden. 

 

Martin Ravn: Benny, tak for din tid som formand i mange år. 

 

Doris Johnsen: Billeder mangler på hjemmesiden.  

Kommer, er afleveret til John Lykke. 

 

Ole Vagn Larsen: Tak for valget - Tak til Benny. I hører snart fra os. Tak til Birgit. På vegne af 

udvalget vil vi sige tak efter ca. 24 år på posten. Overrakte en kurv. 

 

Benny Lykke: Tak til bestyrelsen. Tak for ordene fra Ole. 

 

Tak til dirigenten og tak for god ro og orden. 

 

 

 

Referent: Lisbeth Andersen 

 

 

 


