
 

Referat årsmødet 2014 

1. Hans Frimor blev vagt til dirigent enstemmigt 

2. Hans Pedersen blev valgt til referent enstemmigt 

3. Dagsordnen blev godkendt uden bemærkninger 

4. Beretning blev godkendt uden bemærkninger, (beretningen vedlægges på hjemmesiden, når Keld 

Pedersen sender den til webmaster) 

5. Regnskab blev godkendt uden bemærkninger 

6. Sidste frist for tilmelding til turneringen 2015 er 1 fredag i Marts 2015 og turneringsstart April 

7. Hvis Munkebo kan få tilladelse af kommunen til at oprette en trap bane til finaledagen, så er det i 

Munkebo der afholdes finale 2015 ellers bliver det i Stige. Nærmere oplysninger kommer på 

hjemmesiden, så snart Peter Batiste høre fra Munkebo 

8. Kontingent uændret 60,- kr. pr. skytte 

9. Forslag 1 fra John Olsen & Preben Post blev nedstemt. 

Forslag 5 fra Hans Frimor blev trukket, da forslag 1 blev nedstemt 

Forslag 2 fra Turneringsudvalget, blev trukket og finalen er som altid 1 weekend i august 

Forslag 3 fra Turneringsudvalget, blev vedtaget enstemmigt. (se ændring i regelsættet) 

Forslag 4 fra Turneringsudvalget, blev vedtaget enstemmigt, så meget post som muligt udsendes til 

holdlederne pr mail og når der sendes ud, oplyses det på hjemmesiden som altid og det er derfor 

holdledernes pligt at holde sig opdateret via hjemmesiden 

10. Keld Pedersen og Peter Batiste blev begge genvalgt uden modkandidater 

11. Hans Pedersen og Lotte Berner blev genvalgt uden modkandidater 

12. Næste årsmøde afhænger af om Munkebo afholder finalen eller det bliver i Stige, oplysninger 

herom vil komme på hjemmesiden snarest. 

13. Steen oplyste årsmødet om, at det i år 2014 var 40 år siden turneringen startede og forslog 

forsamlingen, at de skulle tænke over om vi skal mærkere 45 års jubilæet i 2019. 

Der blev debatteret om flere ting og Siverts Thomsen, anbefalede alle baner og de hold der har 

hjemmebane, om at holde et møde inden holdlederne sender skydedatoer til Keld Pedersen, 

således at der ikke blev alt for mange kampe på samme dato. 

 

Referent 

 

Hans Pedersen,  
Køng jagtforening 


