
Referat årsmødet Holdturnering Fyn 2019 

Lejbølle skydebane, den 25/8 2019 kl. 10:00 

1. Torben Pedersen, Stige blev valgt som dirigent 

2. Hans Pedersen, Køng blev vagt som referent. 

3. Indkaldelsen og dagsorden blev godkendt. 

4. Keld Pedersen aflagde formandens beretning og beretningen blev godkendt. 

5. Lars Jensen aflagde regnskabet for 2019, regnskabet blev godkendt. 

6. Sidste frist for tilmelding til turneringen 2020 er første fredag i marts 2020 og turneringen starter 

uge 14 2020. 

7. Finalen 2020 skal være i Kærby Mose og nærmere info kommer i programmet for 2020 og på 

hjemmesiden. 

8. Licens gebyret er uændret 60,- kr. pr. skytte i 2020. 

9. Der blev stemt om de 6 forslag der var indkommet (forslagene kan ses på hjemmesiden) 

 Forslag 1-2-3 indsendt af Torben Pedersen, Stige blev alle trukket. 

 Forslag 4 indsendt af Keld Pedersen, Turneringsudvalget blev vedtaget . 

 Ordlyden i forslaget er følgende: 

 B-rækken afskaffes og der laves 5 A-rækker, hvor de 4 bedste hold fra A-rækken rykkes op. 

 Dette 

 Afgøres ved at regne gennemsnittet af alle 1 i A-rækken regnes ud og de 4 bedste rykker op.  

 1 & 2 i alle 5 A-rækker skal alle inviteres med til finalen, så altid. 

 Forslag 5, indsendt af Jesper Frederiksen, Slynglerne FFK blev trukket, da det næsten var 

 identisk med forslag 6. 

 Forslag 6, indsendt af Kurt F Larsen, Gislev blev vedtaget. A-holdene skal blandes ved 

 programlægningen og min. 2 hold flyttes hver gang til ny A- kreds. 

10. Lars Jensen og Steen Lentz Thomsen blev begge genvalgt, uden modkandidater. 

11. Hans Pedersen, Køng blev genvalgt som revisor uden modkandidat. 

12. Næste årsmødet vil være på Kærby Mose, tid og sted kommer i programmet 2020 og på 

hjemmesiden. 

13. Der var en god debat under eventuelt og Steen L. Thomsen oplyste alle om, at man meget gerne må 

sende resultater ind på mail uden vedhæftet billede af kampkort, se eksempel: 

 Bogense jagtf. hjemme 148-165 og Grindløse jagt. 145-163 

Holdlederen skal dog altid selv holde øje med at det er de rigtige resultater der bliver lagt ud på 

hjemmesiden og vedindsigelser/ tvivls spørgsmål, skal kopi af kampkort altid sendes ind til Steen 

Thomsen. Alle holdledere skal også gemme alle deres kampkort med modstanders underskrift, som 

skal fremvises ved evt. stikprøve kontrol. Der skal dog altid i emne linjen på mailen altid stå række 

og kreds hvor kampen er skudt og det skal klart være tydeligt i mailen, hvem der havde 

hjemmebane i kampen. 

 

Det var et super godt årsmøde som varede i ca. 2 timer og derefter spisning og skydning. 

Der var 20 der deltog i årsmødet. 

Referent 

Hans Pedersen, Køng jagtf. 

Hans Pedersen 


