
Årsmøde i holdturnering fyn 2008
den 3. september 2008, Kl. 1930 i klubhuset på Stige flugtskydningsbane.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referant.

3. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.

4. Beretning fra året 2008 ved Keld Pedersen.

5. Regnskabet ved Steen Lentz Thomsen.

6. Afvikling af turneringen 2009. Sidste frist for tilmelding og start. ( 6-3-09 & 30-3-09 )

7. Finale skydning 2009. ( I Barløse den 1. august 2009 )

8. Licens kontigent for året 2009 ( Forslag om 60 kr. Pr. Skytte )

9. Indkommende forslag skal være udvalget i hænde senest 25-8-08.

Foreløbige indkommende forslag.

 Udvalget stiller forslag om, at A & B rækken skyder til 40 duer med to dubleer.
 Udvalget stiller forslag om, at der ikke må bruges skytter fra andre hold til hjælp.
 Udvalget ønsker den paragraf med op og nedrykninger i reglerne tilpasse og behandlet i

reglementsudvalget, således der ikke er tvivl om dette.
 Kim Rasmussen, Irving Jørgensen og Kresten Jensen fra Stige Jagtforening stiller hermed

forslag om, at man til almindelig holdskydning skyder ligesom i finalen.
5 mand skyder, de 4 bedste tæller, er der mere end 5 mand på holdet,
skrives de som reserve, før skydning begynder.

 Jan Lykkegaard, Allesø. Finalen skydes første weekend efter at holdturneringen er afviklet (
sidste i juni eller første i juli )

 Jan Lykkegaard, Allesø. Finalen afvikles som holdskydningen, dvs med 4 navngivende skytter,
alle andre er reserver

 Indkøb af 1000 præget medaljer med vores eget logo

10. Valg til turneringsudvalget.
På valg Lars Jensen ( modtager gerne genvalg ) & Keld Pedersen ( modtager gerne genvalg )

11. Næste årsmøde og sted.

12. Eventuelt.

På udvalgets vegne
Keld Pedersen

VIGTIGT !!!!!

Husk at give Keld Pedersen en melding om, hvor mange i kommer af hensyn til kaffen og brødet,
senest den 30. august 2008.


