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Åbent bestyrelsesmøde mandag den 8. marts 
Husk at det er muligt at overvære bestyrelsesmødet i morgen aften. 
Der er lidt usikkerhed på om vi bliver fuldtallige, da min høresnegl har hørt, at et par 
stykker ikke ønsker at deltage, da det åbenbart er bedre at lave ”Rævekager” end klare 
spørgsmålene mand/kvinde til mand/kvinde. 
Morten Hansen, næstformand er lovlig undtaget, da han er på ferie i denne uge. 
Jeg regner med at forklare situationen med mig som formand og med de ideer jeg har for 
de kommende år. 
Jeg er dog stadig så naiv, at jeg tror og håber på et godt bestyrelsesmøde og indput fra 
klubbens medlemmer, så vi kan få gang i klubben med aktivitet som svarer til størrelsen. 
Et punkt som skal afklares, er hvem der stiller op fra bestyrelsen til valg på vores 
generalforsamling. 
 
 

Generalforsamling  
Generalforsamling afholdes lørdag den 18. april 2015 kl. 10.00 i skytternes hus. Møde op 
og vær med til at sætte dit præg på foreningen  
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år og som ikke står i kontingentrestance 
har stemmeret.  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest den 15. marts og forslag fremlægges i klublokalet senest en uge før 
generalforsamlingen.  
Af hensyn til indkøb af smørrebrød, bedes du skrive dig på listen i huset inden torsdag den 
16. april 
 

Kontingentindbetaling for 2015 
Vedr. kontingent, så er der stadig en hel del, der mangler at betale her pr. 1. marts.  
De der har våben, har således ulovligt våbenopbevaring i eget hjem, hvilket er strafbart og 
i værste fald giver fængselsstraf, hvis uheldet er ude. 
 
Du kan selvfølgeligt stadig indbetale via netbank, men det er efterhånden heller ikke gratis 
mere.  
I hvert fald så skal jeg til at betale 5 kr. i Den Danske Bank, og det følger nok også efter i 
andre banker, for at lave en betalingsoverførsel. 
 
Der sker på følgende konto:    2264 267120110 
Husk at skrive dit fulde navn og gerne medlemsnummer, hvis du kender det. 
 
Jeg har lavet nedenstående vejledning i betaling via dit dankort. Så prøv det straks du ser 
dette, hvis du har dårlig samvittighed. 
 



Gå ind på dsbasf.dk find Medlemsservice og tryk på medlemssider 
 

 

 
Så får du dette billede 
Her skal du så vælge, om du vil betale kontingent eller er et nyt medlem. 
Du kan vælge ved at trykke på det der er aktuelt for dig. 
 

 

 
Hvis du vil betale kontingent så skal du vælge mellem de forskellige muligheder. 
Hvis du er studerende, så skal du tage et billede af dit studiekort og sende den til 
formanden@dsbasf.dk 
Klik på f.eks. 01 Senior-kontingent -> 2015 så fremkommer nedenstående 
 

 

mailto:formanden@dsbasf.dk


Hvis du er et nyt medlem, så skal du vælge den gruppe du vil tilhøre og følge vejledningen som 

kommer når du klikker på ”Klik derefter på tilmeld” 

Du bedes udfylde alle punkter og vi skal have mobilnummer og mailadresse. 
 

 

 

Klik derefter på Tilmeld 

 

 

Indtast dit mobil nummer eller mailadresse og brug din adgangskode. 
Hvis du har glemt din adgangskode, så indtast dit mobil nummer og du får en ny adgangskode 
 

 
 

 

Du klikker så på den måde du vil betale på og indtaster dine kortoplysninger, og du har betalt. 



 

 

Møde i ungdomsafdelingen 
I den forgangne uge har vi holdt et møde i riffelsektionens ungdomsafdeling, da Berit 
Poulsen af forskellige grunde valgte at trække sig. 
Det blev så anledningen til at fremrykke et allerede planlagt møde med forældrene, hvor vi 
sammen skulle finde et bedre koncept med mere socialt indbygget. 
Vi landede på det efterfølgende som en dagorden, og starten blev at 4 forældre sammen 
med Niels, Kim og Christian inden for den næste måned skal forsøge at få lavet en plan 
for resten af året, hvor de sociale kommer i højsædet og skydningen bliver mere målrettet. 
Der var af Kim (riffelformanden) lavet efterfølgende dagorden med nedenstående emner 
 

• Vi mangler en ansvarlig for børne- og ungdomsudvalget 

• Vi mangler hjælpetrænere på banen. 

Klubben tilbyder kurser ca. fire gange om året. Der vil være to i løbet af 
sommeren. 

• Plan for aktivitet i løbet af ugen 

◦ Aktivitet i Skytternes Hus 10+15 meter 

◦ Aktivitet på Vestereng 50 meter 

◦ Aktivitet i Skibby 200 + 300 meter 

• Deltagelse ved udenbys stævner 

◦ Hjælp fra forældre til kørsel og skabe hyggelige rammer 

◦ Alle børn kan deltage i disse stævner ingen bliver sat af ”holdet”, der er 

plads til alle 

◦ Planlægning af en sæson med stævner (indendørs og udendørs) 

▪ DGI skydning programmer 

▪ DSkyU programmer 

◦ Sociale tiltag til fastholdelse af hjælpere og ungdomsskytter i klubben 

◦ Sommeraktivitet i ferien 

 
Jeg har tænkt mig, at alle udvalg gennem det næste år skal igennem samme dagsorden i 
hvert udvalg, for at få sat lidt mere fut i de forskellige afdelinger og få beskrevet hvorfor 
udvalget er nødvendigt.  
 

Nye baner 
Mandag den 8. marts afholdes det første egentlige byggemøde, hvor vi skal have sat mål 
på huset og beskrevet vores behov, især vigtigt er det med alt det andet end 
skydebanerne, da de jo har en definerbar længde og bredde. 
 
 



Våbenpåtegninger i marts og april 
De af vores medlemmer der har våben, skal have en ny våbenpåtegning hvert 5 år for 
nogle af de våben, de har. 
Når jeg får besked fra våbenregistret, så sender jeg en SMS til hver enkelt, at de har en 
våbentilladelse, der skal fornyes, og på denne side kan I så se, hvornår jeg er tilstede om 
onsdagen for at lave disse. 
Der skal medbringes 250 kr. i kontanter. 
 
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage på i Skytternes Hus fra kl. 19 
Onsdag den 11. marts 
Onsdag den 18. marts   holder jeg fri  
Onsdag den 25. marts 
Onsdag den 1. april 
Onsdag den 8. april 
Onsdag den 15. april 
Onsdag den 22. april 
Onsdag den 29. april 
 
Med venlig hilsen 
 
Finn Danielsen 8. marts 2015 
 


