
Referat af generalforsamling i Vejle Skyttelaug d. 7. juni 2018 i Skyttehuset. 

 

Statsminister Bjarne Engbjerg-Pedersen bød velkommen og uddelte et glas skydevæske til skyttebrødrene. 
Man afsang herefter slagsangen. Sædvanen tro serveredes tre stykker smørrebrød og en øl. 

Ad. 1. Valg af dirigent. Kong Bjarne Aarup havde på forhånd indvilget i at være dirigent, men da han i sidste 
øjeblik var blevet forhindret i at komme, overtog Statsministeren hvervet som dirigent. 

Der var indkommet en hilsen til brødrene fra laugets æresmedlem, Panayotis, fra Rhodos. 

Ad. 2. Beretning om laugets virksomhed og status. Statsministeren fremlagde sin beretning for året der gik: 

Beretning til den 159. ordinære generalforsamling i Vejle Skyttelav, torsdag den 7. juni 2018, kl. 13:00 i 
Skyttehuset. 

Overordnet set har året ikke budt på særlige forhold, der på nogen måde har ændret Vejle Skyttelav og de 
betingelser hvorunder vi mødes i hyggelig lag. Jeg skal hilse jer alle fra vor æresmedlem Panayotis, der 
nyder livet i fulde drag på Rhodos, sådan da tilføjede han – sagte og stille - efter lidt betænknings tid - Jette 
har nok være lige i nærheden. 

Året startede den 8. juni 2017 med skiveskydningen, hvor godt 20 friske skydebrødre deltog og efter 
skiveskydningen og vel ankommet tilbage til pavillonen serverede værten tør grillet vildsvin og jordbær 
med lakridsfløde. Ikke nogen voldsom stor succes. Den Jyske Sparekasse og Kongen. Lauget takkede med 
højt hurra. 

Resultatet af skiveskydningen blev, at: 

1. Jakob Iversen                    30 point og dermed vor nye mesterskytte. 

Årets Kongefugleskydning i Skyttehuset fandt sted fredag den 25. august 2017 kl. 14.00. 

Ministeriet startet dagen med brunch hos Kong Jens den Truttende Tangjæger og den Sund Sejlende 
Dronning Anna Marie på slottet sammen med vore tyske gæster fra Altstädter St. Knudsgilde i Schleswig. 
Kongen bød standsmæssigt velkommen med salutkanonen. Kongen og nogle af ministrene blev herefter 
kørt til Skyttehuset i limousine påmonteret Vejle Skyttelavs flag. Der blev i det gode vejr gjort holdt ved 
ishuset på Ibæk Strandvej ved foden af opkørslen til Munkebjerg. Her nød kongen og de medfølgende 
ministre lidt god champagne, der var medbragt til lejligheden samt den skønne udsigt over fjorden, men 
manglede tidligere års solnydende damer på græsset.  

I kongefugleskydningen deltog 15 skydeklare skyttebrødre i dysten. Skydningen sluttede med skud nr. 141. 

Skydningen gav følgende resultat: 

1. Kim Hesel – og dermed Hofjægermester 

2. Bjarne Engbjerg-Pedersen 

3. Lars Sommer 

Hofjægermesterens skud faldt til fordel for vor nye konge, der blev: 



Kong Bjarne den advokerende Hubertus Kriger, der ved sin side er ledsaget af dronningen, der bærer 
navnet: Dronning Susanne 

Kongen og dronningen blev standsmæssigt indsat i embedet på Merlot lørdag den 2. september 2017, hvor 
der deltog 24 festklædte deltagere. Merlot var valgt fordi idet var besluttet, at man ikke turde minde an 
med, at maden var af samme kvalitet som de ”stegte ål” til Kongefugleskydningen 

Der blev også sagt pænt farvel til vor afgående konge Kong Jens den Truttende Tangjæger, der derpå fik 
påmonteret Tyreskjoldet.  Sidste års afgående konge, Kong Lars Den Esoteriske Humlesanger fik dermed 
overrakt Fuglekongeemblemet. Selskabet gik herefter til bords og blev beværtet af chefkokken Egon med 
fornem mad og gode vine: Over tre retter med hovedret af oksemørbrad. Kaffe/the med sødt samt cognac 
og likør. 

Herefter var der mulighed for en svingom og få rørt træbenene. Sædvanen tro sluttede vi med biksemad 
med bearnaise inden vi kunne sige farvel og vende hjemad, efter en pragtfuld og meget vellykket 
Kongemiddag for Vejle Skyttelav.  

Der var sædvanen tro Torskespisning ad libitum og det fandt i året sted i Torvehallerne, med efterfølgende 
ginsmagning.  

Ministeriet var af vor konge og hans dronning inviteret til middag på slottet i Bredballe. 

Årets medlemstal kommer Finansministeren ind på i sin gennemgang af lavets økonomi. 

Vor ærede medlem Kurt Trøst Jensen sov stille ind i gode venners lag på en jagt i Tyskland den 10/12 2017. 
Kurt blev 70 år. Kurt startede Ide-kemi i januar 1976 på Håndværkervej i Vejle. Kurt havde på det tidspunkt 
19 års erfaring med salg af kemikalier til rengøringsindustrien. Kurt udtrådte af selskabet i juli 1998, 
hvorefter han startede Trøst Kemi og sluttede sin erhvervskarriere i BODOTEX Industry. 

Ære være Kurts minde – skal vi rejse os og ære Kurt i et minut. 

Gæster: Julian Hørup 

 

Beretningen blev taget til efterretning. Derpå rejste forsamlingen sig og iagttog et minuts stilhed til minde 
om vort afdøde medlem Kurt Trøst. 

Ad. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Finansminister John Hauge fremlagde årsregnskabet for 
perioden 1/6 2017 til 31/5 2018, som udviste et pænt overskud på kr. 17.919,-. Regnskabet godkendtes af 
forsamlingen tilligemed budgettet for det kommende år. 

Ad. 4. Fastlæggelse af kontingent og indskud for det kommende år. Ministeriet foreslog uændret 
kontingent (kr. 400,- pr. halvår) og indskud (kr. 500.-) for det kommende år, hvilket tiltrådtes af 
forsamlingen. 

Ad. 5. Valg til Ministeriet. Bjarne Engbjerg-Pedersen og Kim Hesel var på valg til Ministeriet. Begge blev 
genvalgt med applaus. 

Statsministeren foreslog Eks-kong Jens Tang Christensen som nyt medlem af Ministeriet, hvilket 
forsamlingen tilsluttede sig. 

Ad. 6. Valg af revisor. Statsautoriseret revisor Allan Andersen, E&Y, genvalgtes. 



Ad. 7. Drøftelse af forslag fra medlemmerne. Der var ikke kommet forslag til vedtagelse indenfor fristen, 
men der var en kort diskussion af mulige arrangementer samt af tiltag for at skaffe nye medlemmer til 
lauget. 

Ad. 8. Eventuelt. Intet at bemærke. 

Dirigenten takkede derpå for god ro og orden under generalforsamlingen, hvorefter skyttebrødrene begav 
sig til skydebanen for at gennemføre skiveskydningen i det vidunderlige sommervejr. Skydepræmierne 
uddeltes under middagen, som i år var velstegt vildsvin samt jordbær med fløde, der blev nydt udendørs 
ved Skyttehuset. Årets mesterskytte blev finansminister John Hauge. 

 

Dirigent,      Referent, 

Bjarne Engbjerg-Pedersen    Jens Tang Christensen 

 


