
Referat af generalforsamling fredag d. 3. marts 2023 kl. 18:30 
 

Formanden bød velkommen. 

35 deltagere 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Vagn Lauridsen 

 Vagn blev valgt. 

Bekendtgjorde at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet d. 
1. februar på mail og d. 4. februar i klubhuset. 

 

2. Formandens beretning:  

 

 
 Jeg blev valgt til bestyrelsen i Lund Flugtskydningscenter i 2022 og mod forventning blev 
jeg også valgt til formand. 
 
Den sidste lørdag i marts afholdt vi traditionen tro den årlige pokalskydning. 
 
I uge 17 startede TAH skydning med mere end 20 hold som havde hjemmebane i Lund. 
 
D. 26. juni blev der afholdt 80 duers DM i jagtskydning i Dansk Skytte Union regi. Der var 
omkring 90 deltagere. 
 
Sidst i juli tog vi i bestyrelsen en beslutning om at, lave standpladser på taget af bane 2. Dette 
blev vi færdige med i august måned, før DM. Resultatet blev rigtig godt og nu har Lund 
Skydebane noget, de andre skydebaner ikke har. 
 
Den første weekend i september blev der afviklet Jægersporting i Lund, med 135 deltagere. Et 
godt stævne med mange positive tilbagemeldinger trods udfordringer med maskiner og duer, 
der drillede lidt. Og Jægerforbundet havde ikke helt styr på skydetiderne. 
 
Den anden weekend i september havde vi besøg af Skytte Unionen igen. Denne gang med DM 
i Compak Sporting, med 131 deltagere. Forud for unions DM i Compak Sporting havde vi lidt 
uoverensstemmelser, da team sporting gerne ville komme med kastemaskiner og selv ville 
indstille duer. Dette ville Lunds bestyrelse ikke gå med til, hvilket gav en lidt anspændt stemning 
i den weekend. 
 
Sidste weekend i september afholdt vi afslutningsskydning som vanligt. 
 
I løbet at efterår/vinter har vi fået malet klubhuset indvendigt og lavet et depot, hvor det gamle 
toilet har været. Vi fik solgt de gamle stole og har købe 50 nye. Herudover er vi i gang med 
ombygning af det gamle depot, hvor der blandt andet kommer en ny bordplade med vask, så 
der er bedre arbejdsforhold ved de kommende store stævner. 
 
Henover vinteren er der blevet bygget nye kastehuse, så der er plads til maskiner og hele paller 
med duer, så vi mindst muligt skal håndtere duerne på sigt. 
 
Jeg har med vilje ikke nævnt nogle navne angående skyderesultater eller i forbindelse med 
frivilligt arbejde, så ingen nævnt – ingen glemt. 
 



Nu vil jeg slutte min formandsberetning med at, sige mange tak for hjælp til alle de frivillige 
som har givet en hånd med i den forgangne sæson. Uden jer vil det være svært at få stævner 
m.v. til at lykkedes. Også stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. 
 

Beretning blev herefter med klapsalver, enstemmigt godkendt. 

 

3. Kassererens 
beretning/ regnskab. 

Kassereren fremlagde regnskabet. 

 

Beretning blev herefter med klapsalver, enstemmigt godkendt. 

4. Indkommende forslag. Ingen 

5. Valg til bestyrelsen På valg: 

Anita Brandorff 

Cees Barsingerhorn 

Christian Siebert 

Jacob Rahr (modtager ikke genvalg) 

Brian Pedersen (modtager ikke genvalg) 

 

Bestyrelsen foreslog Peter Siebert og Claus Lund. 

Enstemmigt valgt, og alle andre enstemmigt genvalgt. 

 

Suppleanter på valg: 

Peter Siebert 

Anette Siebert 

 

Bestyrelsen foreslog Kennet Nissen i stedet for Peter (som rykker op i 
bestyrelsen). 

Enstemmigt valgt og Anette blev enstemmigt genvalgt. 

6. Valg af revisorer På valg: 

Paul Jørn Tingleff 

Brian Geertsen 

 

Begge blev enstemmigt genvalgt. 

7. Eventuelt. 

 
Dirigenten takker for god ro og orden. 

 

Formanden får ordet: 

Takker Vagn Lauridsen for indsatsen. 

 

Tillykke med valget til de nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

Formanden overrækker en buket blomster køkkenpigerne: Hanne, 
Anette og Vivian. 

 

Tak for god ro og orden 

 

 


