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Generalforsamling 
Tirsdag 19. marts afviklede vi den årlige generalforsamling 
i KFUMs hus ”Krea” på Randalsvej – der var 14 
stemmebettigede til stede. 
Bortset fra at der var to medlemmer færre end sidste år, 
har man lyst til at síge "Same procedure as last Year, Miss 
Sofy”. 
Vagn Mølkjær blev (som sædvanligt) foreslået og valgt 
som dirigent. 
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning – 
og det var der heller ikke til regnskabet, som udviste et  
underskud på næsten 21.000 kr. 
Bestyrelsen havde stillet forslag om en mindre ændring af 
§ 14 stk. 1 i vedtægterne, og forslaget blev vedtaget uden 
bemærkninger.  
Formanden, tre bestyrelsesmedlemmer og de to 
suppleanter er på valg hvert år, og alle blev genvalgt.  
Revisor og revisorsuppleant ønskede ikke genvalg, så det 
gav nyvalg til Sarah Lynggaard Jeppesen som revisor og til 
Brian Ebbesen som revisorsuppleant. 
 
DM  
For unge er i Vingsted 22. 23. og 24. marts. 
For seniorer er i Vingsted 5., 6. og 7. april 
Der er fri tilmelding og det kan ske hos 
Lene.Sandager@dgi.dk 
 
DGI Sydøstylland, skydning betaler indskud for alle skytter 
i landsdelen. Man skal selv betale ammunition og trans-
port – medmindre man er udtaget til landsdelshold eller 
foreningshold. 
 
 

 
Marts er første ”officielle” forårsmåned, men 
temperaturen har længe været forårsagtig, dejligt! 

Stævne – Brande 
Denne sæsons sidste stævne er i fuld gang. Torsdag 
aften var vi ni skytter deroppe og i morgen tager tre 
skytter afsted. 
Et enkelt resultat fra i aftes fortjener at blive nævnt 
her. Klub 200 fik nemlig et nyt medlem, idet Nanna 
Jakobsen skød 200 point i mesterskabet. Det er første 
gang, at Nanna skyder 200 - stort tillykke!  
 
Klubmesterskab 
Kampen om at blive en af sæsonens klubmestre er 
begyndt, men du kan godt nå at være med.  
I marts måned er der fire onsdage, så det skulle ikke 
være det store problem at får skudt de tre skydninger, 
som klubmesterskabet består af. 
Der skydes om klubmesterskab hos børn, juniorer og 
seniorer. 
Det koster ikke ekstra at skyde om klubmesterskab. 
Eneste betingelse er, at man er medlem af foreningen 
–  prøvemedlemmer kan ikke deltage i konkurrencen. 
Læs mere om klubmesterskab på hjemmesiden. 
 
Sæsonafslutning 
Sidste skydning i denne sæson er onsdag 24. april, og 
sæsonafslutning er lørdag 27. april (cirka kl. 12.30 til 
16.00 
Vi regner med, at vi igen må låne FDFs hus på 
Randalsvej. 
Der bliver serveret grillpølser, pasta- og kartoffelsalat, 
brød samt øl og sodavand (og kaffe) 
Der bliver uddeling af skydemærker, præmier fra 
stævner (og det er stævner i hele sæsonen, idet 
præmierne fra efterårets stævner ikke nåede frem til 
uddeling ved juleafslutningen). 
Til sidst skal vi kåre årets klubmestre hos børn, junior 
og senior. 
Arrangementet er gratis for medlemmer.  
Forældre, søskende, bedsteforældre, venner er 
velkomne, men de må betale kr. 30 pr. person for 
bespisningen. 
Der skal tilmeldes, men mere om det i næste 
nyhedsbrev . 
 
 
 

 


