
Referat fra årsmødet Holdturnering Fyn 2018 på NFC. 

Der var tilmeldt 21 til mødet og 19 mødte op, ud af ca. 360 skytter. 

01. Torben Pedersen Stige jagtf. enstemmigt valgt som dirigent. 

02. Hans Pedersen Køng jagtf. enstemmigt valgt som referent. 

03. Godkendt uden bemærkninger. 

04. Formandens beretning godkendt uden bemærkninger. 

05. Regnskab godkendt uden bemærkninger. 

06. Sidste frist for tilmelding til turneringen 2019 er 1. marts 2019, husk at kigge jeres række igennem, 

når program er til gennemsyn. Der er for mange der ikke tjekker datoer er korrekt. Turneringen 

starter uge 14 2019. 

07. Finale skydningen er på Lejbølle, Langeland første uge i august 2019. Dato kommer i program for 

2019. 

08. Licensgebyr er uændret 60,- kr. pr. skytte 

09. Ingen indkommende forslag. 

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

11. Hans Pedersen Køng jagtf. blev genvalgt som revisor, uden modkandidater. 

12. Næste årsmøde 2019, er på Lejbølle, Langeland evt. sidste lørdag i august, således man evt. kan 

træne der samme dag. Dato kommer i program 2019. 

13. Uden evt. blev der diskuteret følgende, men intet vedtaget: 

Andreas Jensen står for tilmeldinger til DM for hold under DFF og tager sig af alt vedr. dette. 

Der blev også snakket om en evt. præmie til alle der skød en 40-40 første gang i turneringen, for at 

give et lille skulderklap til alle der skyder en 40/40. 

Der blev også snakket om en evt. fest for alle skytter i turneringen. 

Der blev snakket om manglende deltagelse i finaleskydningen, der er en del hold der ikke deltager 

og det mente forsamlingen er en stor skam og der var flere ideer til hvad der evt. kan gøres for at 

fremme deltagelsen, så som ingen medaljer/pokaler til dem der ikke mødte op, eller flytte finalen 

til anden dato pga. ferie osv. 

Formanden opfordrede forsamlingen til evt. at stille forslag på næste årsmøde. 

Formanden takkede for god ro og orden på mødet og ønskede alle knæk og bræk med 

jagtsæsonen. 

PTV. 

Referent 

Hans Pedersen, Køng Jagtf. 


