
Referat fra årsmødet 2015, den 3. september I klubhuset på 

Stigebanen. 

Der var 12 fremmødte til årsmødet. 

1. Preben Post blev vagt som dirigent 

2. Hans Pedersen blev valgt som referent. 

3. Dagsorden blev enstemmigt godkendt og vedtaget. 

4. Formandens beretning blev godkendt.  

Formandens beretning. 

 

Tilmeldingen i år var rigtig god, 57 hold hvoraf de 7 er nye hold. 

Programmet blev lavet og sendt til eftersyn, og det er nok det år hvor der har været mindst at 

rette. 

Der har været 366 tilmeldte skytter i år. 20 mere end sidste år. 

 

Finalen blev i år holdt på Stige skydebane i dejligt vejr. Jeg ved ikke hvad ellers jeg skal sige, 

for jeg var det ikke, men Peter og Steen var meget tilfreds med dagen 

 

Jeg vil gerne sige tak til Stige for lån af bane, og tak til alle holdskytter for i år, håber vi ses til 

næste år.      

Peter Batiste beretning 

 sagde at der havde været en del problemer med ikke indsendte resultater, der var mindst 14 

kort som ikke var sendt ind til ham, de fleste var fra B-hold; men desværre også nogle fra 

Mester- rækken. 

Det blev kraftigt understreget, at den enkelte holdleder, selv sender sit holds kampkort til Peter 

efter hver kamp. 

Holdlederne skal være meget mere opmærksomme på, at den mailadresse de opgiver til 

turneringsudvalget, skal være den rigtige, Det er den enkelte holdleders ansvar, at dette er 

opgivet korrekt. 

Der var stor ros for de af Keld Pedersens lavede skydetider til finalen, de passede perfekt, 

dette til trods for at der var et hold der ikke var klar til den opgivet skydetid. 

5. Regnskabet blev godkendt, uden indsigelser. 

6. Sidste frist for tilmelding af hold til turneringen 2016 er fredag den 4. marts og eftertilmeldinger 

modtages ikke. Turneringen starter i uge 14. 

7. Finale og årsmøde vil være i Barløse i 2016, se nærmere oplysninger i det lille kampprogram 

for 2016 og på hjemmesiden. 

8. Licensen pr. skytte er fortsat 60,-kr. som i 2015.  

9. Der var indkommet 2 forslag. 

Forslag 1: Stillet af Kurt Larsen Gislevjagtf. Blev enstemmigt nedstemt ( se forslaget på 

hjemmesiden) 



Forslag 2: Stillet af Peter Batiste, turneringsudvalget: A- rk. Skal skyde til 3 doubler, 

enstemmigt vedtaget.  

10. Steen Lentz Thomsen blev genvalgt til turneringsudvalget, uden mod kandidanter. 

11. Hans Pedersen blev genvalgt som revisor, uden mod kandidanter. 

12. Næste årsmøde er i Barløse, dato og tidspunkt kommer i det lille skydeprogram og på 

hjemmesiden senere. 

13. Der blev diskuteret lidt om vi evt. skulle flytte finalen; men fandt ud af at det er bedst som den 

ligger nu. 

 

Stige den 3. september 2015 

Referent  

Hans Pedersen 

 

 


