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Mandag den 12. marts kl. 18.30 i klubhuset på Kærgårdsvej 14 8700 Horsens 

Dagsorden 

Det blev enstemmigt vedtaget, at mødet skulle optages via diktafon, af hensyn til referat.  

1. Valg af Dirigent. 

Preben Johansen 

2. Valg af Referent. 

Jens Kragh - Hansen 

3. Formandens beretning for 2017 

Tak til de medlemmer der har hjulpet i løbet af året med praktiske opgaver eks. baneoprydning. 
Tak til Lissa og Gunni for deres store arbejde. Tak til dem der hjalp med Trapgraven.  

Så har vi vores skydninger ude i landet. Der har været en del ude. Der har været Hold DM Trap, 
individuelt. Skeeten haltede lidt, jeg er ikke lige klar over hvorfor. Vi har haft et enkelt nordisk 
stævne her i Horsens. Vi har haft tre skydninger på Trapsiden og en skydning på Skeetsiden. Vi er 
en rimelig forening med ca. 82 medlemmer. Der har været en tilgang. Året er gået med at Skeet 
holdet har lavet en skur. Det ser godt ud tak for det. Det er dejligt, at der er nogen der gider tage 
ved. Så har vi i HFKs bestyrelse haft nogle kedelige episoder i løbet af året. Bestyrelsen er blevet 
kontaktet af en del andre bestyrelsesmedlemmer fra andre klubber, angående noget om, at vores 
penge ikke bliver brugt rigtigt herude. Plus at der har været noget fremme med at der muligvis 
mangler kapital i foreningen. Det er der gået meget tid med at redegøre for. Der er blevet afholdt 
et ekstra bestyrelsesmøde i HFK, hvor vi sendte vores revisor Preben fra ØFC, ud for at gennemgå 
regnskabsåret 2016, hvor han fik udleveret alle bilag og gennemgik alle bilagsmapper. Han kan selv 
svare på dette. Spørgsmål og kommentarer tages under punkt 7 generel debat om ØFC. Jeg vil 
ønske jer et godt skydeår i 2018. Både Nordisk trap, Skeet skytter, jagtskytter. Jagskytterne er inde 
under os nu. Dansk skytteunion varetager interessen for dem og Nordisk trap. HFK er ikke længere 
medlem af Dansk Flugtskydningsforbund. Det talte vi også om sidste år, hvor vi var for sent ude 
mht. på udmeldelse.   

 

Efterfølgende var der et spg. fra et medlem Ove, Nu sagde du lige at vi ikke længere er medlem af 
flugtskydningsforbundet, i vores vedtægter står der faktisk at det er vi… hvor der blev svaret at du 
kan læse, at det er vedtægterne der varetager de olympiske discipliner og at det er dansk 
skytteunion der har rettighederne til dette. Medlemmet svarede ok.  

Vi har fået at vide at DFF ikke kan gøre noget for os. De kan ikke sende nogen ud i Skeet og Trap. 
Ove svarede, at det kan godt være det er i orden, det kan jeg ikke tage stilling til. Jeg kan huske at 
du sidste år sagde, at det var sagt op og at der var en responstid. Jeg tænkte bare på, at nu hvor vi 
har det i vedtægterne. Formanden svarede, at han ikke kan se, at der er noget til hinder for dette, 
da de ikke kan varetage interesserne. Er der andre meninger. En anden spurgte til om 
vedtægterne skulle rettes til. Eks indkaldelse til en ekstra ordinær generalforsamling. Hvis det skal, 
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skal der være 90 % fremmøde fra HFKs medlemmer. Det virker utænkeligt, at der vil fremmøde 90 
%. Formanden har været i kontakt med Dansk Skytteunion og DFF og de har oplyst at vedtægterne 
ikke er ulovlige, men de er ikke hensigtsmæssige.  

Det kan virke umuligt, at ændre noget i HFK. Drøftelsen sluttede her.  

 

4. Fremlæggelse af HFK. Regnskab v/ Susan Nielsen.  

Ingen nyanskaffelser. Der var ingen spg. til regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

På valg er følgende: 

Kjeld Pedersen ønsker genvalg blev valgt 

Rene Fomsgaard ønsker genvalg blev valgt 

Der er en ledig bestyrelsespost, da Rene Olsen ikke ønsker genvalg 

 

Der var en lang drøftelse af og om, at der kun må være et bestyrelsesmedlem, som ikke opfylder 
skydekravene jf. vedtægterne. Gunni opfylder ikke kravene. Gunni, Jørn og Jan M blev foreslået. 

Der blev vedtaget en skriftlig afstemning om den ledige post og efterfølgende genvalgsposterne. 
Jan og Torben blev stemmetællere. Der var 29 stemmesedler.  

 

 Jan Møldrup blev valgt til den ledige bestyrelsespost. 

 

Følgende blev valgt til Suppleant 

1.  Marianne 
 

 

Valg af HFK Revisor, vælges blandt HFK medlemmer udenfor bestyrelsen, følgende blev valgt. 

Revisor Rene Olsen  

Suppleant Gunni 
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6. Fremlæggelse af ØFC Regnskab v. Preben Johansen (Revisor ØFC) 

Nyanskaffelse udbetaling til trap-maskiner og betalingsanlæg. Alarmanlæg brændt af, udgift til nyt. 

Gunni har spurgt ind til om maskinerne er værdisat. Svar er at, de gamle maskiner er ikke værdisat. 
Varelager er i år talt om.  ØFC er lejet. Derfor er der andre regler jf. afskrivning. Derfor er det 
begrænset hvad der skal afskrives. ØFC er ikke momsregistreret.  

Herefter var der en drøftelse omkring leasing, indkøb af nyt, forringelse i værdi.  

 

7. Generel debat om ØFC.  

Formanden henviser til formandens beretning. Hvis der er nogen der har tvivl eller spg. til 
økonomien, så er chancen for at spørge ind til det nu. Ove siger, at han ikke kender så meget til 
historien, men at han kan høre, hvordan det hænger sammen. Formanden fortæller, at han er 
blevet kontaktet af andre klubber bla. Esbjerg, og når vi kommer ud, er vi blevet stillet underlige 
spg.. Marianne min kone blev i Esbjerg halvvejs, det kan hun selv forklare. Herefter forklarer 
Marianne, hvor ubehageligt det var at blive mistroet, da hun kom til et stævne i Esbjerg. En 
skydekammera fra Esbjerg havde flere spg. til vores bil, der er 10 år gammel samt vores anden 
bil………... I løbet af dagen kom det frem, at der er nogen som har gået rundt og sagt, at vi var med 
til at tage penge fra ØFC. Hvilket jeg aldrig har gjort. Det er også hørt andre steder fra, hvilket ikke 
rart.  

En ikke navngiven person fra denne generalforsamling rejste sig op (af hensyn til ham er navnet 
ikke gengivet i dette referat, men alle ved denne generalforsamling er klar over hvem det er), og 
sagde, at det var ham det var minded på. Han kaldes i dette referat for X. X sagde, at jeg har en 
indkaldelse til et bestyrelsesmøde hvor et andet medlem (af hensyn til nævnes navnet heller ikke i 
dette referat, kaldes Y) deltager i et bestyrelsesmøde, da der i HFK´s bestyrelse er delte meninger 
om, at ØFC bliver drevet optimalt. Der blev læst mere op fra denne indkaldelse. X siger herefter, at 
når man ser på regnskabet i ØFC, så har der været et enormt stort pengeforbrug uden at vi kan se, 
hvor pengene, er blevet brugt henne. I 2016, da vil når man trækker alle tallene fra, så vil være 
brugt 220.000 kr. hvoraf, jeg har svært ved at se hvor pengene er gået hen. Så stiller jeg Rene, et 
spg. om de ikke kan få lov til at se bankbevægelserne, og bilagene. De afslår på en måde ved at 
sige, at de bare kan se regnskaberne. Og dem har jeg, så dem behøver Preben ikke at gennemgå 
en gang mere.  Ydermere så har man kunne, konstatere, at alle tre revisorer fra, en fra HSL, en fra 
HOJ og en fra HFK, de har godkendt et regnskab med en negativ kassebeholdning fra Formanden. 
Rene forklarer herefter, at det handler om, at Rene er et fjols, han lægger ca. 5000 kr. ud for ØFC, 
og får ikke afleveret sine bilag, til kasseren rettidigt, sørger ikke for, at få sine egne penge ind, som 
han har lagt ud for ØFC. De originale bilag, kvitteringer er afleveret efter og for sent, så det er dem 
der står som minus i kassen. Det er penge som ØFC skylder mig.  En deltager i forsamlingen 
kommenterer og siger, at angående med det nede fra HSL, så ham der reviderer, fra os Rasmus, 
han er benhård. Han siger at der intet i vejen med det regnskab, det er bare i orden.  
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Rene siger herefter, at grunden til at de afholder dette bestyrelsesmøde, og sender Preben ud til 
ØFC´s kasseer og regnskabsopstiller er, fordi vi gerne vil være stensikre på, at de punkter som, vi er 
blevet bedt om, at HFK´s bestyrelse, at stille for at få belyst beløbenes størrelse. Har Preben 
gennemgået og set, samtlige bilag. Men jeg hørte dig sige X, at har du gået rundt på de danske 
skydebaner og givet udtryk for i skydeåret 2017, at ØFC´s Bestyrelse, har snydt og taget penge af 
kassen og at det kan du skaffe bevis for. Jeg kan fortælle, så meget som, at jeg har sagt, så meget 
at jeres forbrug har været meget højt. Men du har ikke udtalt dig om, at der er snyd. Jeg har ikke 
gået og sagt, at i har taget af kassen, det har jeg ikke bevis for. Det har du ikke gået og sagt.  

Y siger, at det har aldrig været på tale. Rene siger, at så vil jeg gerne bede forsamlingen om, at 
læse den her (et underskrevet dokument). Jeg vil bede dirigenten om, at læse den højt. Dirigenten 
læser Horsens den 8. oktober 2017. Jeg Ole Kristensen bekræfter hermed med min underskrift, at 
X har kontaktet mig i juni måned 2017 omkring følgende udsagn udtalt af X, Dirigenten spørger 
herefter forsamlingen om vi er enige om, at det er den person der sidder her er X som der omtales 
i dokumentetet. Forsamlingen bekræfter, at X er til stede ved dagens generalforsamling. Herefter 
læser Dirigenten videre Der mangler op til 300.000 kr. i Østjysk Flugtskydningscenters kapital. 
Dette kan han fremføre bevis for. X er medlem af HFK…. Jeg Ole Kristensen giver HFK tilladelse til 
at offentliggøre dette underskrevne dokument. Underskrevet Ole Kristensen. 

Det må jeg forholde mig til, det kommer vel ikke ud af den blå luft. Preben spørger hvordan vil du 
så forhold dig, og så bryder Y ind og siger, at han kunne godt komme med en historie. Preben siger 
til x og Y at vi ikke er interesseret i historier men interesseret i fakta. Y siger, at han kan komme 
med fakta. Preben siger, så kom med det. Jeg var til et bestyrelsesmøde her hende. Og jeg kan på 
et eller andet plan, ikke krav om, at revidere regnskabet, jeg fik dem udleveret her ovre på dette 
bord, og fik af vide af Rene at det er et godt regnskab. Og om jeg vil underskrive det. Jeg har ikke 
mistro til nogen. Da jeg kommer hjem kan jeg se, at pengene fosser ud af den kasse. Der er 
kommet 1,2 mill ind, og resten er røget ud igen, så beløbet, er på 300.000 kr. Jeg ringer til Rene 
dagen efter og siger, at hvis han var ansat, så var han fyret. Så taler jeg med en revisor……..Der 
bliver herefter henvist til et bestyrelsesmøde hvor Y også føler, at han er blevet beskyldt for at 
stjæle af kassen.  Y har afleveret et dokument, som nu læses op ved generalforsamlingen.  

Dokumentet er et svar fra en revisor til Y, hvor revisor gør opmærksom på, at han ikke kender til 
de vedtagne foreningens vedtægter hvorledes, at regnskabet skal opgøres, værdiansættelser og 
metoder.  

Preben siger til Y, at han selv har skrevet under på regnskabet, hvilket Y bekræfter, at han har 
gjort.  

Preben forklarer, at han bliver trukket ned i HFK containeren af  X og Y, der præsenterer ham for 
et regnskab og de siger, at det kan ikke passe, og at der mangler, masser af penge i det, og det ser 
helt forkert ud og Y sagde, at han havde en skidt fornemmelse af det her regnskab, til trods for at y 
selv har underskrevet det som i orden. Og X du sidder og siger, at du ikke kan forstå, at du skulle 
have været formand, og at det her er dit lille barn. X bekræfter dette.  

Preben læser endnu noget op, hvor det er en mail hvor du har sendt en mail X, X bekræfter dette.  
Da det forholder sig sådan at Y går ud og en ny skal ind og der er to suppleanter, den ene er x og 
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den anden er Mikkel. Og da det er bestyrelsens, afgørelse, hvem der indtræder, så har bestyrelsen 
peget på Mikkel. Så sender X en mail den 16. april 2017 til Preben.  Indholdet af denne omhandler 
at X mener, at han skal indtræde efter Y er gået ud. En positiv mail jf. Preben. Preben skriver 
herefter, at bestyrelsen kan vælge imellem de to suppleanter, og at de skal afvente bestyrelsens 
beslutning. Efterfølgende tilsender X en mail retur til Preben samme dag, hvor han skriver, at 
Preben er ansvarlig for regnskabet, og at de som medlemmer har krav på at se bilag. I mailen 
bliver der nævnt advokat og revisor til at bistå. I mailen kommer der en indirekte beskyldning mod 
Preben om, at han er rodet ind i økonomien.  

Preben stiller dagen efter en mail, med info om, at X sår tvivl om Y´s evner til at være revisor, og 
de to andre forenings revisorer. Preben skriver, herefter, at han ikke har kvaler med, at en advokat 
og revisor gennemser regnskabet, men at så skal det foregående år tages med hvor X selv har 
været medansvarlig. Preben tilbyder at X bare betaler for advokat og revisor.  Preben stiller også 
spg. ved, hvorfor X ikke retter henvendelse til hele bestyrelsen og kun til Preben. Herefter har 
Preben ikke hørt noget fra X.  

Rene oplyser, at da Jens indkalder til revision i ØFC´s øjemed, rettidigt. Rene var med til revisionen 
af regnskabet. Hvor der ikke er afbud fra Y. Siden hen er det oplyst, at han har meldt afbud på et 
medie, som han ikke er indkaldt på, og et medie som Jens ikke bruger, som er messenger. Hvis jeg 
havde fået en indkaldelse på mail ville jeg have svaret retur på mailen og meldt afbud til 
formanden. Det møde som er blevet omtalt fra HFK´s container, da har resten af HFK´s bestyrelse 
Keld, Rene, og jeg ikke orienteret om. Vi er heller ikke orienteret om, at ØFC´s regnskab bliver 
båret ud til ekstern revisor. Det er bestyrelsen ikke orienteret om. Da var du Y fortsat 
bestyrelsesmedlem i HFK. Jeg mener, at det er forkert ikke at gå til bestyrelsen og snakke om det 
frem for at bære det ud i byen og til klubbens medlemmer. Det synes jeg ikke er korrekt.  

Y siger at der mange ting, der er forkert i det.  Det ved jeg sgu ikke.  

Rene siger, at summa summarum er, at du X har gået rundt og beskyldt en person her fra 
forsamlingen for at have taget af kassen. Det er det Ole har skrevet under på. At du har henvendt 
dig til ham om. Er det fair synes du og skabe de rygter omkring mennesker, som har gjort et 
kæmpe stort arbejde herunder? Synes du at det er fair at skabe den slags rygter. Jeg vil gerne, at X 
svarer på dette. Eller fastholder du, at du ikke har gået rundt og snakket om det. (X) Jeg vil 
fastholde at i kraft af at jeg som tidligere baneansvarlig, og ved hvor pengene er gået hen i denne 
periode så synes jeg, at det er mange penge der er blevet brugt i året 2016. Det er det jeg 
forholder mig til. X svarer ikke på spørgsmålet om han har spredt før omtalte rygter. 

X fastholder stadig at pengene ikke er brugt fornuftigt/korrekt i året 2016 

Med hensyn til om centerets penge bliver brugt korrekt, fremviser Rene en kvittering fra 
regnskabsåret 2012, hvor du X har bestilt, fremmed arbejde ind på næsten 70.000 kr., uden ØFC 
bestyrelsen har været orienteret om det og uden at give lov. X siger, at det har han ikke haft noget 
med at gøre, at han blev bedt om, at lave et stykke arbejde. X begynder herefter en længere 
forklaring om bla. køkken og at der blev brugt ca. 335000 kr..  
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Rene  spørger Y, du ved dette, da du var med til mødet, hvor X blev stillet spg. om, at han havde 
fået tilladelse til at bruge 70.000 kr..  

Y svarer, at traktoren er med i det beløb. Y siger, at når man er begyndt, så kan man ikke stoppe.. 
Der kommer ikke et klart svar, heller ikke fra X, der er stille. 

Rene oplyser at traktoren ikke er med i de 70,000, 00 kr.   

Y siger, at nu vil han fortælle hvor rygterne er opstået. De begynder med, at Kjeld, går ud og 
referer til Martin, at Y skulle have taget af kassen. Y møder det i Viborg. Så kører rygterne rundt 
omkring.  

Et medlem stiller nu spg. ved. om det er personligt, og at det er ubehageligt.  

Der er flere, der tilkendegiver, at det er ubehageligt med sådanne beskyldninger, og det derfor 
skal frem i lyset.  

Beskyldningerne har haft personlige og følelsesmæssige konsekvenser for adskillige i forsamlingen. 

 

8.HFK i Fremtiden 

Vi har tidligere haft talt om, at lave klubaftener, og der er skrevet 4 aftener op på kalenderen. 
Tanken er at det er om torsdagen med aftensmad og en ½ times indslag med et eller andet. Der 
skal være nogen til at drive det i gang. Vi er modtagelige for forslag til hvad det kunne være.  

Formål, at samles på kryds og tværs på discipliner. Rart at lære andre at kende, ikke kun fra egen 
disciplin. Kunne være gennemgang af de forskellige discipliner.  

Første dato er tirsdag d. 20/3, 19/6, 14/8, 14/11 kl. 18. Der skal ikke betales for maden dækkes af 
kontingentbetalingerne.   

1 juli, kommer der nyt lovforslag vedr. SKV´er.  

Ove beder om, at der skal arbejdes på at ændre vedtægter. Se på reglerne. Jf. tidligere drøftelse 
d.d.. Generalforsamlingen vil gerne, at der arbejdes med det. Et andet medlem spørger til om der 
skal være fremmøde, det mener Rene. Rene har bedt Poul om, at tilsende de gamle vedtægter. 
Ove har dem, og vil sende dem.  

Ove siger, vedr. balladen, hvis det er de to herrer der, der har lavet balladen. Så synes jeg, at de 
skal tage deres gode tøj og gå eller der skal stemmes om, at de skal smides ud af klubben. Rene 
siger, at de ikke kan smides ud.  

 

8.Indkomne forslag i H.F.K  

To forslag. 

1. Ansøgning om tilskud til Vejle Amts holdskydning. Leif ønsker, at HFK´s bestyrelse arbejder på, 
at forespørge ØFC om de vil betale dette tilskud. Bevilling til 2019. Det er bla. onsdagsklubbens 
medlemmer, der deltager i dette. Preben svarer, at det er et principielt spørgsmål. HFK er ikke 
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afvisende for at kunne støtte et par hold under HFK. Poul mener, at det er ØFC der tjener på 
holdskydningen. Rene peger på, hvad så hvis de andre discipliner også skal have støtte. Da 
skytteunionen nu afholder DM for jagtskytterne, må det være et HFK anliggende. Hvad siger 
forsamlingen.  HSL giver tilskud til deres hold, oplyser Jan. Mikkel giver udtryk for, at han har hørt 
de forskellige holdninger. 

Der var afstemning om, hvorvidt der skulle arbejdes videre med dette. Det blev besluttet, at der 
skulle arbejdes videre med det. 

2. Der er kommet en ansøgning om, at der skal arbejdes på, at duepris ikke overstiger 1,15 kr.. Det 
er X, der har stillet forslag om dette. Der var en drøftelse vedr. andre foreningers praksis. Herning 
tilgodeser deres medlemmer med billigere duer.  

Der har været afstemning, hvorvidt HFK skal forsøge at få dueprisen til 1,15 kr. Forslaget blev 
nedstemt.  
 

9. Evt. 

Forslag, at søge fonde. Kim og Gunni har lovet at kigge på det. Kim er tovholder.  

Ove ønsker, at HFK arbejder for, at jagtbanen, bliver gjort bedre. Den har haltet. Rene oplyser, at 
Flemming tager hånd om dette, sammen med jagtudvalget.  

Gunni ønsker en plan over færdiggørelse af nogle ting, et årshjul. Preben har lavet et årshjul.  

 

Referat udarbejdet af Jens Kragh - Hansen 


