Generalforsamling 17.02.2020.
1. Frede bød velkommen til Turneringsskydningens ”Generalforsamling”
a. Anders Vierø blev valgt til dirigent.
b. Rolf Larsen og Keld Overgaard valgt til stemmetællere.
c. Frede blev valgt til protokolfører.
2. Per orienterede om den gode ånd der var udvist på banerne. Skytterne
har udvist god disciplin i forgangne sæson, godt gået. Det var første sæson,
hvor rækkefølgen for skydetider blev ændret, så det er 1 division som
starter kl. 18.00, hvilket der var tilfredshed med.
Frede gennemgik regnskabet som udviste et overskud på 8.338,89 kr.
3. Udvalget blev genvalgt. (Kurt L. Per H. og Frede P.)
4. Indkomne forslag:
Sorø jagt- og naturforening:
Forslag 1;
Maksimal antal skytter på et skyde kort bør begrænses til 6. Motivationen for
dette forslag er at flowet blandt flere hold på samme bane holdes konstant.
Ligeledes er der plads til 5 skytter, samt en reserve, på hvert kort. §2a i "Love og
regler for Turneringsskydningen af 1977" beskriver, at et hold består af 5
skytter, her er ikke nævnt noget om eventuelle reserver, hvorfor dette gerne ses
behandlet på generalforsamlingen.
Forslaget blev vedtaget med at et hold består af max 5 skytter og en
reserve.
Forslag 2;
Forslag til ændring af §5b, i "Love og regler for Turneringsskydningen af 1977",
vedrørende sætningen; "Udmeldes der et hold skal det altid være det lavest
rangerende". Det foreslås, at hvis en forening udmelder et hold, i en given række,
rykker de bagvedstående hold automatisk en plads frem. Motivationen for
dette er at holde et lige niveau i hver division, således at et hold i 6. division, som
ønsker at fortsætte, ikke ender direkte i 1. division, såfremt en forening har to
hold og ønsker at udmelde holdet i 1. divisionen.
Forslaget blev vedtaget.

Hvidebæk Jagtforening:
Forslag 3;
I stedet for at rykker op eller ned i divisioner som de 2 bedste eller de 2 dårligst
skydende. Mener jeg at det burde afgøres på holdets 4 bedste skytters
gennemsnit. Således vil det sikre at holdende i hver division matcher hinanden.
Forslaget blev trukket.
Forslag 4;
Hver hold betaler for alle sine kampe hjemme i egen klub således når man
møder op skriver man kun hold kort da der er betalt for skydningen det har
hjemme holdet gjort dette er nemt og overskueligt.
Forslaget blev trukket.
Hagested-Gislinge Jagtforening:
Forslag 5;
Hagested-Gislinge Jagtforening søger hermed om at få tilladelse til at overtage et
2. og et 3. divisions hold fra Stold fra denne sæson.
Flugtskydningsformanden Kim Larsen (Stold) har accepteret dette, og vi vil
gerne modtage dem.
Da vi ikke synes, det er rimeligt at så dygtige skytter skal begynde forfra med at
skyde sig op fra 6. division, håber vi på, at I kan se det rimelige i, at de to hold
forsætter i hhv. 2. og 3. division men nu for Hagested- Gislinge Jagtforening.
Forslag/ansøgning blev vedtaget.
5. Afslutningsskydning afholdes hos Hvidebæk søndag d. 5 juli 2020.

