
                                                                                         
 

Den 18-07-2021 

HORSENS FLUGTSKYTTE KLUB 

GENERALFORSAMLING 2021 

Referat fra Horsens Flugtskytteklubs Generalforsamling mandag den 5. Juli kl. 

18.30 i Aaes forsamlingshus Engmarksvej 2 8700 Horsens  

Generalforsamlingen var repræsenteret af i alt 14 deltagere og en 15 deltager 

(Gunni Rasmussen) kom først til punkt 8. 

 

Dagsorden 

1.  Valg af Dirigent. 

 Preben Johansen blev valgt. 

2.  Valg af Referent 

 Marianne Fomsgaard blev valgt. 

3.  Formandens beretning for 2020 

Formanden Rene Fomsgaard oplyste at året 2020 havde været stille. Skeet og Trap 

måtte aflyse forårsgrandprix pga. Covid-19 restriktionerne. OL trap 

udtagelsesskydningen blev derfor aflyst. Det lykkedes senere at afholde en todages 

skydning lør-søn i Skeet / OL-Trap. Nordisk trap har også fået afholdt en skydning. 

Preben og Mikkel har fået 20.000 kr. til afholdelse af en ungdomsskydning. Denne 

blev afholdt og var en vellykket dag.  

4.  Fremlæggelse af HFK. Regnskab 

Regnskabet blev fremlagt af Jens Krag, da kassér Susan var fraværende pga. afbud.  

Jens oplyste at regnskabet er afspejlet af situationen pga. Covid-19. 

Der har været mindre indtægter og mindre udgifter på patronsalgssiden.  

Regnskabet blev godkendt og der var ingen spg..  

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende: 

Preben Johansen (ønsker genvalg) 

Mikkel Jespersen (ønsker genvalg) 

Begge kandidater blev genvalgt.  

 

6.  Valg af Suppleanter  

1. Torben Kern  

2. Suppleant 

Torben Kern var fraværende pga. afbud, men havde oplyst, at han ønskede genvalgt. 

Han blev genvalgt. Det lykkedes ikke at finde en nr. 2  suppleant.  
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7.  Valg af HFK Revisor, vælges blandt HFK medlemmer uden for bestyrelsen 

Revisor 

Revisor suppleant  

Lizza Rasmussen var pga. afbud ikke tilstede, men havde tilkendegivet, at hun gerne 

ville stille op til revisorposten. Hun blev valgt. Ove Jensen blev valgt som revisor 

suppleant.  

8. Indkommende forslag til H.F.K  

Der var et forslag fra Gunni Rasmussen om, at OL-trappens låger skal repareres. Det 

blev besluttet at sende denne anmodning videre til ØFC. Formand fra ØFC Jan 

Møldrup var tilstede ved generalforsamlingen og fik dermed overdraget 

anmodningen med det samme.  

9. Uddeling af HFK Æresdiplom  

Formand Rene Fomsgaard og bestyrelsesmedlem Mikkel Jespersen uddelte i alt 4 

æresdiplomer og en nål, med tak til dem alle for deres tid og støtte i foreningen.  

Der blev uddelt til Thomas Møller Jensen, som har været aktiv i ca. 73 år. Poul 

Steffensen der har været aktiv siden ca. 1964. Ove Elvin Jensen, der mener, at han 

startede i ca. 1969 eller 1970. 

Kaj Mikkelsen var ikke tilstede, men skulle have haft uddelt æresdiplom og nål. Der 

vil efter Generalforsamlingen blive afleveret føromtalte til ham.  

 

10.  Evt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt 

Der blev spurgt ind til hvordan det gik med ØFC´s møde med kommunen. Formand 

Jan Møldrup og bestyrelsesmedlem Preben Johansen oplyste at mødet viste sig at 

omhandle en udflytningsplan for ØFC en såkaldt genhusningsplan. Altså er det ikke 

en plan om at lukke centeret. Det var ikke en mulighed at forhandle dette, det var et 

dekret. Kommunen har pt. ikke et bud på, hvor centeret skal placeres. Der var på 

generalforsamlingen drøftelse af et behov for at nedsætte arbejdsgruppe. Der blev 

fra forsamlingen budt ind med flere gode ideer til, hvad der skal være fokus på i 

processen.  

Der var endvidere en drøftelse af hvordan man kan promovere klubbens aktiviteter 

noget mere, drøftelse af et pokalskab, skydeveste med Dannebro og Klubbens navn 

på for at bidrage til fælles ånd. Vigtigheden af at møde op til 

repræsentantskabsmøde blev også påpeget. Folder med beskrivelse af de tre 

underliggende foreninger til ØFC, kan evt. være med til at værge nye medlemmer. 

  

Generalforsamlingen blev afsluttet. HFK var derefter vært med kaffe, øl og vand. 


