
Referat fra Årsmødet 2010, Holdturnering Fyn 

Den 2. september 2010, på Nordfyns flugtskydningscenter- 

 

1. Poul Erik Nielsen blev valgt 

2. Steen Thomsen blev valgt 

3. Godkendt uden bemærkninger 

4. Godkendt uden bemærkninger 

5. Regnskab godkendt uden bemærkninger 

6. Sidste frist for tilmelding til tuneringen 2011 er den 4. marts 2011 og 

turneringen starter mandag uge 14, 2011 

7. Finalen 2011 er på Nordfyns flugtskydning Center den 6 august 2011 

indtil videre. Den endelige dato vil komme i skydeprogrammet og på 

hjemmesiden. Lars Jensen læste den kvittering for udlevering af 

pokaler op, som alle der modtager en pokal skal skrive under på, da 

der var nogen af pokal modtagerene der ikke kunne forstå den; men 

alle på årsmødet forstod hvad der var skrevet. 

8. Licensgebyret for en skytte i 2011, er fortsat 60,-kr pr skytte 

9. Forslag 1, blev enstemmigt vedtaget og programmet trykkes fortsat 

til alle skytter. Forslag 2, blev stemt ned enstemmigt, da det der 

stod i reglerne paragraf 13, var strengere end det fremsatte forslag. 

Forslag 3, blev enstemmigt vedtaget og finalebanen skal fremover 

stille med dommere til hver standplads til finalen og 

patronskydningen. Holdet må stadigvæk gerne selv trykke duer ud; 

men det er dommeren der dømmer. 

10. Keld Pedersen blev genvalgt uden modkandidat 

Lars Jensen blev genvalgt uden modkandidat 

11. Hans Pedersen blev genvalgt uden modkandidat 



12. Årsmødet er på Nordfyns flugtskydningscenter i september og 

den præcise dato vil kommer i skydeprogrammet og på 

hjemmesiden snarest. 

13. Der var en del debat om sidste frist for betaling af licensgebyr 

for skytterne inden starten af turneringen. Girokortet sendes ud så 

hurtigt det er muligt og skal betales inden start på skydningerne. 

Der var en debat om, at det var træls ikke, at kunne købe en ekstra 

skytte ind på holdet til finalen; men reglerne siger at det kan man 

ikke. 

Keld Pedersen for ordet til sidst og takkede for et godt årsmøde og 

opfordrede alle til at gå hjem og medbringe hver en eller 2 ekstra 

deltager til næste årsmøde, da der kun var 18 fremmødte skytter i 

år 
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Steen Thomsen 


