
        Jyllandsudvalget for Skydning 
  

              Sammenslutning af Jyske og Fynske Landsdelsforeninger under 

                                                         DGI Skydning 

 

 

Til Jyske og Fynske Landsdelsforeninger  

 

          

 

Årsmødet i Jyllandsudvalget 

Onsdag17. november 2021- kl.18.30 i Dalgas Centret 
 

Mødet startede med spisning. 
  

Næstformand Niels Hybholt bød velkommen til mødet. 

 

1. Valg af dirigent 

Erik Madsen blev valgt til dirigent. 

 

Det blev konstateret at årsmødet var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. 

 

7. landsdele var repræsenteret med 16 fremmødte. DGI syd var ikke repræsenteret. 

 

2. Beretning. 

Se vedlagte skriftlige formandsberetning, der blev fremlagt. 

 

Beretningen blev taget af notam. 
 

3. Regnskab. 

Blev fremlagt af Knud Erik Holm. 
 

Ingen kommentarer. Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Kontingent. 

Kontingent for 2021/22   1.000,00 kr.  

 

5. Behandling af forslag. 

Ingen indkomne forslag 

 

6. Fastsættelse af Stævnedatoer 2023. 

15M 2022 er fastsat til uge 7 

25M/50M/200M/300M skal afholdes i 2022 i uge 24 

15 M 2023 i uge 7 

Årsmøde 16. november 2022 i Dalgas. 

 

7. Valg af formand. 

Valg af Formand (på valg hvert år)  Henning Dam (genvalgt) 

 

 



8. valg til bestyrelsen. 

(På valg ulige år )  

På valg er følgende Finn H. O. Andersen (genvalgt)  

  Anders Secher (genvalgt)                     

 

(På valg lige år: Knud Erik Holm og Niels Hybholt) 

 

9.Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Bent Knudsen (genvalgt) 

 

10.Valg af revisor og revisorsuplant. 

Revisor:   Leo B. Madsen  DGI Sydvest (genvalgt) 

Suppleant:  Jørn Thermansen DGI Midt (genvalgt) 

 

11. Kontaktpersoner 

 

Mail på kontaktpersoner: 
 
Sønderjylland: Finn H. O. Andersen fhoa@stofanet.dk 20274213 
Sydvest: Preben D. Hermansen pdh0816@gmail.com 21242433 
Sydøst: Anders Secher anders.secher@gmail.dk 29242823 
Østjylland: Bjarke Nordentoft Bjarke.nordentoft@dgi.dk 21287751 
Midtjylland: Erik Madsen erikmadsen@newmail.dk 30230326 
Vestjylland: Niels Hybholt hybholt@email.dk 25145706 
Nordjylland: Anton Christensen antonc@live.dk                 50596185 
Fyn: Bent Knudsen bent.thorvald@stofanet.dk 29217205 
 
Hjemmeside  John@lykkeskud.dk 
Hans  dhj@oncable.dk  
  
11 Eventuelt 

Der blev spurgt til størrelsen af egenkapitalen. Udvalget mente det er på et passende niveau og det har 

været konstant de seneste år. 

 

Antallet af skydesteder er passende. Hvis der er nogen der mener der skal være flere skydesteder skal de 

kontakte formanden. 

 

Omkostninger og bureaukrati for foreninger blev diskuteret.   

 

Udsendelse af referat til alle landsdele + hjemmeside. 

mailto:fhoa@stofanet.dk
mailto:pdh0816@gmail.com
mailto:anders.secher@gmail.dk
mailto:Bjarke.nordentoft@dgi.dk
mailto:madsen@newmail.dk
mailto:hybholt@email.dk
mailto:antonc@live.dk
mailto:bent.thorvald@stofanet.dk
mailto:John@lykkeskud.dk
mailto:dhj@oncable.dk


JYLLANDSUDVALGET 

 

 ÅRSMØDE 2021 

 FORMANDSBERETNING 

 

 

 

I 2021 havde vi planlagt at afholde 2 stævner, men som bekendt måtte vi aflyse stævnet i uge 7 og det så 

længe ud til at sommer stævnet også skulle lide samme skæbne. Glædeligt var det at det alligevel blev 

muligt for at lave et sommerstævne, som takket være en indsat fra skyderstederne og Hans og Doris blev 

gennemført i uge 24, som på baggrund af den lavere aktivitet indenfor skydning i løbet af foråret blev 

gennemført med et rimeligt acceptabel antal deltagere. 

 

Jeg vi gerne sige tak til bestyrelsen for veludført arbejde og opbakning og ligeledes tak til vores 

IT/hjemmeside ansvarlige og tak til Hans og Doris for deres store arbejde med vores stævner. 

 


