
 

Formandens aktivitet/arbejde i  
Januar – februar måned.  
 
Overskrifter:  
Fra det sidste bestyrelsesmøde 
Kursus på 10-15 meter for klubbens medlemmer 

Kontingentindbetaling for 2016  
Våbeneftersyn 

Skabsleje
Våbenpåtegninger i januar og februar  

Bestyrelsesmøder 
 
Der kan skydes på følgende tidspunkter i Skytternes Hus. 
Hvis du vil skyde uden for åbningstider uden kassevagt, så skal du selv sikre dig, at du kan 
låse og koble alarm til, når du går. 
 
Mandag:    14.00 - 16.00 55 år og ældre   

18.00 - 20.00 Fysisk/psyk. Handicappede 
18.00 - 20.00 Elektronskydning   
18.45 - 22.00 Kun skytter med eget våben  (riffel og pistol) 

 
Tirsdag:        18.30 - 22.00 Kun skytter med eget våben (riffel)  

18.30 - 21.00 pistol skydning med kassevagt 
20.00 – 21.30 Grovvåben 15 meter 

 
Onsdag:       15.00 - 17.00 Fysisk/psyk. handicappede   

17.45 - 19.00 Børn / Unge Riffel   
19.00 - 22.00 Instruktion af nye pistolskytter + kassevagt  
18.30 - 22.00 Kun skytter med eget våben riffel 

 
Torsdag:       12.00 - 15.00 Veteran 55 år og ældre   

16.00 - 18.30 Børn / Unge Pistol  
18.30 - 21.00 pistol skydning med kassevagt 
18.30 - 22.00 Træning med Klubtræneren på riffel 

 
Fra de sidste bestyrelsesmøder 
Referater fra bestyrelsesmøder ligger i en mappe i reolen i opholdslokalet, så alle klubbens 
medlemmer her kan følge med i, hvad der sker i bestyrelsen. 

Vi har nu modtaget bilag, men ingen kontospecifikationer, så bestyrelsen må på næste 
bestyrelsesmøde finde en løsning, så vi kan få et regnskab for 2015, der viser et billede af 
økonomien for 2015. 

Der vil blive lavet blanketter, der skal anvendes her dag efter endt skydning, så vi får helt styr 
på forbrugt ammunition hver dag og få tømt kasser for penge, da der har været et vist svind 
fra diverse kasser og køkken i løbet af året. 

Kontingenter og skabe skal allerede nu betales via netbank eller hjemmesiden, hvilket vil 
være med til at lette kassererens arbejde. 
Betalingen af skabe bliver nu styret via conventus, og dette betyder også en lettelse i 
arbejdet hermed. 

Formanden har her i 2015 stået for at få styr på betaling af medlemskontingent og skabe.  
Dette arbejde overtages i 2016 af Tim mht. medlemskontingenter og skabene bliver Mortens 
ansvar. 

 
Kursus på 15 meter for klubbens medlemmer 
Vi indbyder til vores eget kursus for nye og gamle skytter, som vil lære at skyde lidt bedre. 

Det vil blive lørdag den 30. januar og du kan tilmelde dig til mig på finn@fiber.dk. 

Det bliver så med ekstra træning/gennemgang af træningsmetoder mandag den 1. februar 
og mandag den 14. februar fra kl. 18.45 

Jens Hviid er instruktør og Kim Christensen tager sig af riffel delen og Anders Christensen 
sørger for, at der vil være adgang til pistolerne. 

mailto:finn@fiber.dk


Se nu at få dig tilmeldt, alle i klubben kan have god gavn at Jens ’s viden. 
Du skal medbringe godt humør og hagl eller 2 kasser ammunition (kan også købes af Kim og 
Anders). 

 
Nyt Skytternes Hus 
Der arbejdes med færdiggørelse af de sidste deltegninger såsom kuglefang og standpladser, 
som vi selv skal levere tegninger og arbejde til.  

Den endelige tegning over ”huset” kan ses på hjemmeside, og jeg vedhæfter den også den 
rundsendte udgave af denne fil. 

Udbudsmateriale vil blive udsendt i slutningen af januar og byggeriet vil starte i løbet af 
foråret. 
Jeg forventer, at det står færdigt i marts/april måned 2017, hvorefter vi kan begynde at lave 
det arbejde, vi skal udføre, så det kan stå klar til sæsonstart 2017 i september måned. 

Det til primært være at opsætte kuglefang, skiver, hævesænkeborde og flytte alt det løse. 
 

 
Kontingentindbetaling for 2016 
Tim har nu udsendt kontingentbetalingen for 2016. 
Du kan betale via netbank eller hjemmeside. 
Det smarteste vil være via hjemmesiden, da du derved får en kvittering, som du skal kunne 
vise, hvis du har våben.  
Nederst i højre hjørne finder du nedenstående, hvor du skal gå ind under medlemsside, og 
her vælge hvad du vil gøre. Der er også her en vejledning til, hvordan du gør det. 

MENU-GENVEJ 

 Kontingenter 
 Web-admin 

Så sidste frist bliver 31.12.2015 for betaling af kontingent for 2016, og der vil i februar måned 
blive udsendt rykkere til de der ikke har betalt til tiden. 
Der vil her blive pålagt et gebyr på 100 kr., så se at få betalt når du får mailen.  

Derfor er det vigtigt, at vi har de rigtige oplysninger på dig.  
Jeg har bruge meget tid på at få opdateret og fulgt op på manglende betalinger, og det kan 
ikke være meningen, at jeg/vi skal bruge vores fritid på dette.  

Så får du ingen mail, men en gang imellem en sms, så har vi ikke alle oplysninger på dig.  
Hvis du ingen mail har modtaget, så må du skrive til Tim eller mig.  

 
I 2016 bliver det også Tim der står for opdatering af medlemslisten. 

Du kan dog selv klare dette ganske enkelt ved at logge dig på hjemmesiden og følge 
nedenstående tekst på billederne. 

 
 
Du skal her vælge medlem og kontingenter og så vælge medlemssiden og følge 
vejledningen, så klarer du selv en opdatering. 

 

http://www.dsbasf.dk/wp-admin


       
 
Våbeneftersyn 
Jeg har nu set alle våben, på nær nogle enkelte, som der er en forklaring på. 
Næste runde for 2016 vil blive i uge 43 igen hver aften fra kl. 18.30 til lukketid. 
Skriv det ind i din kalender, så det ikke kommer som en overraskelse. 
Igen her, er det yderst vigtigt, at vi har opdaterede oplysninger på dig, da vi efterhånden kun 
udsender via sms og mail. 
Vi har dog en oversigt over de medlemmer der ikke har hverken mobil eller mail.  
Men prøv at hjælpe os med at forenkle vores frivillige arbejde. 
 

Skabe 

Alle har nu betalt for deres skabe for 2015, og Morten/Tim sender i begyndelse af januar en 
opkrævning ud til alle der har skabe. 
Du kan allerede nu indbetale via hjemmesiden og med VISA/Dankort.  
Du vil så slippe for at få en opkrævning. 

MENU-GENVEJ 

 Kontingenter 
 Web-admin 

Her kan du betale for dit/dine skabe under kontingenter.  

Her skal du lige køre lidt ned på siden, og du får mulighed for at betale skabe og rater. 
Her vælger du så skabe og betaler. 

Hvis du har et lille skab eller et af de 30 rum i stålskabene til pistoler, så er det 150 kr. 
Har du et stort skab, så er det 200 kr. 

Hvis du har mere end 1 skab af samme størrelse, så bliver du nød til at betale via netbank 
2264 267120110, husk skabsnummer og navn. 
 

våbenpåtegninger i januar og februar  
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage i skytternes Hus fra kl. 19 
Onsdag den 5. januar 
Onsdag den 13. januar  
Onsdag den 20. januar holder jeg ferie 
Onsdag den 27. januar 
Onsdag den 3. februar 
Onsdag den 10. februar 
Onsdag den 17. februar holder jeg ferie 
Onsdag den 24. februar holder jeg ferie  
Husk at medbringe længde på pibe og pistol ved køb eller fornyelse af en sådan. 
Det koster samtidigt 250 kr. i kontanter at få lavet en fornyelse. Beløbet skal betales 
samtidigt. 
 
Bestyrelsesmøder 
Det næste bestyrelsesmøde vil være: 
Mandag den 4. januar 
Mandag den 1. februar 
Mandag den 7. marts 
Mandag den 4. april 
 

Lørdag den 26. december 2015/Finn Danielsen 
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