
Referat fra årsmøde 2007, den 5. september 2007 i klubhuset på
Barløsebanen, Barløsevej 29, 5610 Assens.

1. Arne Larsen blev i år igen valgt som dirigent.
2. Hans Pedersen blev i år igen valgt som referent.
3. Indkaldelsen og dagsorden 2007 godkendt.
4. Formandens beretning 2007 godkendt.
5. Regnskab for 2007 godkendt.
6. Sidste frist for tilmelding til turneringen 2008 er den 7. marts 2008 og turneringen starter

den 31. marts 2008.
7. Finalen 2008 er i Stige den 2. august 2008 fra kl. 10.00
8. Licens pr. skytte er 50,- kr.
9. Der kom et forslag om, at A-rækken skulle skyde til 40 duer med 2 doubler; men det blev

trukket igen; men kommer igen på årsmødet 2008, da der næsten ikke var nogen A skytter
på årsmødet. Alle A skytter bedes overveje, hvorvidt de ønsker at skyde til 40 duer eller 32
duer og så møde op til årsmødet 2008 og stemme for eller imod.

10. Næste årsmøde 2008 bliver i stige onsdag den 3. september 2008 kl. 19.30. Nærmere
adresse kommer i programmet og på hjemmesiden .

11. Turnus for finaleskydningen kommer på hjemmesiden.
12. Der var en stor debat om, hvorvidt der skulle trykkes programmer og sendes ud, da en del af

de fremmødte ikke brugte deres programmer ( de små grønne ) og så mente de at det ikke
var nødvendigt at bruge 3500 kr. på trykning, da de fleste holdledere/hold havde adgang til
Internettet og kunne hente deres program på vores hjemmeside. Man blev enig om, at lave
en afstemning på tilmeldingsblanketterne for 2008 om dette. For 2008 kommer der
programmer og hvis det bliver stemt igennem på årsmødet 2008, så kommer der ikke
programmer fra og med 2009. Årsmødet opfordrede udvalget til, at sælge reklame plads i
programmerne til hjælpe af betalingen af trykningen.

Som alle kan læse er der flere gode grunde til at tilmelde sig årsmødet i 2008 og give jeres
menig til kende. De var 22 tilmeldt til årsmødet 2007 og 19 mødte op.

DET ER FOR LIDT. !!!!!!!!!!!!!!

På årsmødets vegne

Hans Pedersen, Køng jagtf.


