
ÅRSMØDE I HOLDTURNERING FYN 4/9-2013 

MØDEREFERAT 
 

1) Dirigent:  Torben Pedersen 
2) Referent:  Arne Larsen 
3) Dagsorden:  Godkendt 
4) Formandens beretning:  

Tilmeldinger til årets turnering var forløbet fint. 
Der har deltaget 330 skytter. Finale afholdt på FFF bane. 
 
Peter B. tilføjede at indsendelse af resultater også var 
forløbet fint. Det er nr. 1 at scanne resultatkortet og sende 
pr. mail, men hvis man har et godt kamera i sin Iphone, er det 
også ok at sende et billede, men helst som mail, da det giver 
det bedste resultat.  
Mogens må gerne fortsat sende pr. brev :o) 

5) Regnskab:  Gennemgået og godkendt uden kommentarer. 
6) Turnering 2014: Tilmelding senest 1. fredag i marts. 

Turneringsstat 1. april. 
Der kan ikke eftertilmeldes når programmet er trykt. 

7) Finaleskydning 2014:  
BBB´s bane, alternativ Munkebo jf. turnusplanen 
Det blev foreslået at flytte datoen, men det blev fastholdt 
at det skal ligge fast 1. weekend i august. 

8) Licens 2014:  Uændret kr. 60,- pr. hoved. 
9) Indkomne forslag:  

B-rækken skulle også skyde til 3 dubletter i hver side. 
Forslaget blev efter diskussion trukket igen.  
Bestyrelsen havde ændringsforslag til §7, 8 (slettes) og 9 i 
vedtægterne. Se de nye på hjemmesiden. 
Det blev indskærpet at det hold en skytte starter på, er han 
låst på resten af turneringen, med mindre holdet opløses. 
Rettelserne blev enstemmigt vedtaget. 

10) Valg turneringsudvalg:  
Steen Thomsen genvalgt (uden tilstedeværelse) 

11) Valg af revisor: 
Hans Pedersen genvalgt (uden tilstedeværelse)  



12) Næste årsmøde: 1. uge i september i BBB 
13) Eventuelt: Formanden havde lavet et dokument man skal skrive under på 

hvis man skal have en pokal med hjem. Det indebærer man forpligter sig til at 
købe en ny pokal og gravere alle navnene i for egen regning, hvis den gamle 
pokal skulle blive væk. 
 
Der var en del snak om en bane der evt. ikke havde miljøgodkendelse i orden, 
hvilket så betyder at de forsikringsmæssige forhold heller ikke er i orden, 
hvilket selvfølgelig ikke kan accepteres. 
Formanden konkluderede at turneringsudvalget vil afkræve alle tilmeldte 
klubber en kopi af deres banegodkendelse. Er den ikke ok, betyder det jo ikke 
at holdet ikke kan deltage i turneringen, men må så vælge en anden bane at 
skyde deres hjemmekampe på. 
 
Pia i ”kabyssen” blev takket for et fint madtraktement, hvilket bekom alle vel. 
 
På deltagernes vegne vil jeg også gerne takke turneringsudvalget for deres 
vedvarende og store arbejde til glæde for alle os skytter:o) 
 
Mvh 
Arne 


