
Referat fra årsmødet i Stige den 3. september 2008.

Der var mødt 45 skytter frem til årsmødet. Det var FLOT

1. Torben Pedersen valgt som dirigent
2. Hans Pedersen valgt som referent
3. Indkaldelse & Dagsorden godkendt
4. Formandens beretning godkendt
5. Regnskab godkendt uden bemærkninger
6. Finalen i 2009 bliver i Barløse den 1. august 2009
7. Licensgebyr 60,- kr. pr. skytte for 2009 blev vedtaget.
8. Indkommende forslag: ( se det nye regelsæt på hjemmesiden )

 B-rk skyder til 24 duer med 1 double. Vedtaget
 A-rk skyder til 40 duer med 2 doubler. Vedtaget
 Der må ikke lånes skytter fra andre hold mere. Vedtaget
 Ændring af paragraf om op/nedrykning. Vedtaget
 Forslag om 5 tællende skytter og den dårligste af de 5 skytter automatisk bliver

reserve. Trukket af forslagsstillerne.
 Forslag om flytning af finale dato. Trukket af forslagsstilleren
 Holdopstilling ved finaleskydningen ændres som ved kampe, således at 4 skytter

navngives og resten meldes som reserver. Vedtaget
 Det blev vedtaget, at give udvalget kompetanse til at indkøbe/indgå aftale om et

lager af medaljer, samt at der indtil den 1 december 2008 kan indsendes forslag til et
logo for turneringen som evt. kan præges på medaljer og efter den 1. december 2008
lægges de indsendte forslag til afstemning på hjemmeside.

9. Lars Jensen og Keld Pedersen blev genvalgt for 2 år uden modkandidater.
10. Det blev vedtaget, at den bane der afholder finalen også afholder årsmødet, hvis de måtte

ønske det ellers giver banen udvalget besked og så sørger udvalget for at aftale med en
anden bane. Det blev desuden vedtaget, at betaling for kaffe og brød max. må koste 35,- kr.
pr. person.

11. Næste årsmøde er i Barløse Onsdag den 2. september 2009
12. Der blev talt om alt muligt løst og fast, samt blev udvalget opfordret til at sørge for, at der

blev valgt stemmetællere fremover til årsmødet.

Referent

Hans Pedersen.


