
Referat årsmødet i Holdturnering Fyn 2012 den 3. september 2012 i Lejbølle. 

Der var 15 fremmødte til årsmødet. 

1. Torben Pedersen, Stige jagtf. 

2. Hans Pedersen, Køng jagtf. 

3. Dagsorden og indkaldelse godkendt 

4. Formandens beretning godkendt uden bemærkninger. 

5. Regnskab Godkendt uden bemærkninger 

6. Sidste frist for tilmelding 2013 er Fredag den 1. marts 2013 og turneringen starter i uge 14 2013. 

Eftertilmeldinger af hold modtages ikke efter den 1 marts 2013 

7. Finalen 2013 er i Kærby Mose, den første weekend i august 2013. Endelig dato kommer i programmet for 

2013. 

8. Licensbetalingen er uændret 60,- kr. pr. skytte 

9. Der var kommet 1 forslag fra Preben Post, Strandager, om at B-rk. også skulle skyde til 40 duer og forslaget 

blev vedtaget med 7 stemmer for, 3 imod og 5 stemte ikke. Så fremover skydes der til 40 duer i alle rækker. 

Mester og Super A med 3 doublere og A og B rækken med 2 doublere. 

10. Keld Pedersen blev genvalgt for 2 år, Lars jensen ønskede ikke genvalg og Peter Batiste, Bogense blev valgt i 

stedet for 2 år. Peter Batiste vil fremover stå for alt vedr. resultater i stedet for Keld Pedersen. 

11. Hans Pedersen, Køng jagtf. Blev genvalgt for 1 år. 

12. Næste årsmøde 2013 bliver i Kærby Mose, i første uge af september 2013. Endelig dato vil komme i 

programmet for 2013. 

13. Under evt. blev der snakket om løst og fast og intet besluttet. Bla. Sagde Peter Batiste, at der ikke ville bliver 

givet point, hvis ikke kampkortet var korrekt udfyldt fremover. Stige Jagtf. Afholder et kursus i 

patrontransport igen og dato og sted vil komme på hjemmesiden. Årsmødet hilste af med Lars Jensen og 

takkede ham for hans indsats i turneringsudvalget og han fik overrakt en buket og en god flaske whisky. 

Referent Hans Pedersen, Køng jagtf. 


