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Generalforsamling 
Den årlige generalforsamling afholdes næsten altid sidste 
tirsdag i februar, og det gør den også i år. 
Så generalforsamlingen finder sted 

tirsdag den 25. februar kl. 19.00 
i "Krea" på Randalsvej. 

Naturligvis ser vi gerne, at medlemmerne møder op på 
generalforsamlingen , men vi kan godt løfte sløret for 
noget af det, som kommer til behandling: 

1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent også for 2021 
(altså stadig 340 kr. pr. år.) 

2. Der skal vælges en ny formand. Bestyrelsen har en 
meget kvalificeret  kandidat til posten. 

3. Der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, idet 
Gert Rasmussen og vores kasserer, Anita Bendtsen 
ikke modtager genvalg.  Bestyrelsen har også 
kandidater til de to pladser. De kan dog kun vælges, 
såfremt generalforsamlingen vedtager de ændringer 
af vedtægterne, som bestyrelsen foreslår. Forslagene 
er beskrevet i den udsendte dagsorden. 

4. Vi forventer, at der også skal vælges en ny revisor, idet 
den nuværende er kandidat til en plads i bestyrelsen, 
og man kan jo ikke sidde i foreningens bestyrelsen og 
samtidig være foreningens revisor. Også til den post 
har bestyrelsen en kvalificeret kandidat.  

5. Den eneste post vi mangler en kandidat til, er som 
revisorsuppleant. Mon ikke der er en, som vil tage 
den? Jeg har aldrig oplevet, at vi har haft brug for at 
indkalde den suppleant. 

 
Det eneste man risikerer at ”blive blandet ind i" er altså 
en post som revisorsuppleant - medmindre man selv 
ønsker at blive indblandet i noget andet. 
 

Der er ikke tilmelding til mødet, men foreningen er vært 
ved ”et par halve stykker mad” bagefter, og til det skal vi 
bruge tilmelding senest 19. februar. 
Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter naturligvis, 
at man har betalt kontingent - eller er æresmedlem. 
 
 

Stævner i den kommende tid 
Sæsonens sidste stævne er i Brande, og vi tager derop 
torsdag den 5. marts – med afgang fra Idrætscentret kl. 
16.00 
Sidste tilmelding er 19 februar. 
 
Klubmesterskab 
Onsdag 5. februar ligger labels til klubmesterskab klar på 
skydebanen. Der skal skydes tre skydninger, og de skal 
være skudt senest onsdag 8. april.  
Læs mere om klubmesterskab på hjemmesiden. 
 
Træningsaftener 
Der er åben på skydebanen hver eneste onsdag i februar, 
marts og april – der er altså også åbent i skolernes 
vinterferie. 
 

Sidste skydning i denne sæson er onsdag 29. april, og vi 
har sæsonafslutning lørdag 2. maj. Det bliver der oplyst 
mere om senere. 
 
Kontingent for 2020 
Blandt de medlemmer, som endnu ikke har betalt 
kontingent for 2020 er nogle, som har våben registreret i 
foreningen. De kan imødese en venlig rykker, hvis de ikke 
skynder sig at betale, når de læser dette. 
 
Stævneresultater 
Langt om længe har Billund-Vorbasse Skytteforening 
offentliggjort en resultatliste.  
Resultaterne, for klasser hvor vore medlemmer  har 
deltaget, er nu på hjemmesiden. 
 
Resultaterne fra stævnet i Jelling forventes at være på 
hjemmesiden i løbet af mandag 3. februar. 

 
 
 
 


