
 

Formandens aktivitet/arbejde i  
november – december måned.  
 
Overskrifter:  
Fra det sidste bestyrelsesmøde 
Kursus på 25 meter og 50 meter for klubbens medlemmer 

Kontingentindbetaling for 2016  

Våbeneftersyn 

Skabsleje

Våbenpåtegninger i november og december  

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 stadig ikke modtaget noget fra vores tidligere kasserer (ikke Bitten). 

Vi gør os dog nogle forhåbninger om, at modtage bilagene fra Birthe inden udgangen af 
året, så vi kan få konteret hele året. 

Der er kontoudskrifter fra bank, så der er og har været helt styr på klubbens økonomiske 
midler hele året. 

Sport og Fritid ønsker at vide, hvor mange timer vi anvender Skytternes Hus, Skibby og 
Vestereng. 

Så vi skal notere i en liste som ligger/hænger ved fordøre, hvor vi skal notere hvornår 
alarmen afstilles og hvornår den tilkobles. 

Jeg vil så for hver måned opgøre tidsforbrug og sørge for at dette bliver afleveret til rette 
sted. 



Der skal derudover fortsat også registreres, hvor mange timer der er skytter under 25 år 
på banen. 

Dette udløser fortsat lidt penge til klubben.  

 

 
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 2 gange om året, en gang om vinteren på 15 meter og en gang om sommeren på 
25/50 meter. 

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

Jens Hviid er instruktør og Kim Christensen tager sig af riffel delen. 

 

Nyt Skytternes Hus 
Der arbejdes pt. på ”endelige” tegninger, som vil blive lagt på hjemmesiden når de 
fremkommer. De er lige på trapperne. 

 

Kontingentindbetaling for 2016 
Du kan nu igen betale med dankort via vores hjemmeside.  
Nederst i højre hjørne finder du nedenstående, hvor du skal gå ind under medlemsside, 
og her vælge hvad du vil gøre 

MENU-GENVEJ 

 Kontingenter 

 Web-admin 

Jeg har nu udmeldt de, der ikke har betalt kontingent for 2015. 

Som tidligere skrevet, så skal vi sørge for noget tidligere at udsende rykkere for 
manglende betaling.  

Det står i vores love, så vi har bare været for dårlige i de senere år til at følge op på 
dette. 

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. 

Der vil blive sendt en sms rundt når vi udsender mailene, og i denne sms vil vi bedes dig 
om at læse din mails.  

Hvis du ingen mail har modtaget, så må du skrive til Tim eller mig. 

 

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

 

 

Våbeneftersyn 
Jeg mangler stadig at se våben fra 12 medlemmer, hvor jeg har lidt svært ved at få 
kontakt med 3-4 stykker, som må begynde at se frem til at modtaget et besøg af politiet. 
De øvrige 8-9 stykker forventer jeg at finde en løsning på her i november måned. 
Men igen er det rigtig meget af min fritid jeg bruger på simple ting, hvis eller 
medlemmerne valgte at følge opfordringerne. 
Igen her, hvis du ikke modtager sms og mails, så skriv til mig på finn@fiber.dk og jeg får 
det rettet. 
På langt sigt vil det så blive meget lettere for bestyrelsen, at lave vores arbejde. 
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Skabe 

Morten sendte i oktober måned en mail/sms rundt med besked om indbetaling af skabe 
for 2015. 
Dette resulterede i, at status her pr. 10. november er: 
 
Store skabe:  35 betalt og 26 ikke betalt 
 
Små skabe:  35 betalt og 36 ikke betalt 
 
Vi arbejder på at få opdateret vores Excel liste, og jeg vil i uge 46 udsende rykkere til de, 
som vi formoder, har et skab, men som i vores system ser ud til ikke at have betalt. 
De skabe der ikke er betalt for, vil så bliver gennemgået, og lejet ud til nye. 

Morten har modtaget kontanter fra nogle skabslejere, og giver mig en oversigt inden jeg 
sender rykkere ud. 

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. 

 

 

våbenpåtegninger i november og december  

Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage i skytternes Hus kl. 19 
Onsdag den 11. november holder jeg fri pga. arbejde, men vil være der fra 21.15 
Onsdag den 18. november holder jeg fri pga. fødselsdag i familien 
Onsdag den 25. november 
Onsdag den 2. december 
Onsdag den 9. december 
Onsdag den 16. december 
Onsdag den 6. januar  
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 7. december hvor vi kun vil behandle økonomi, såsom 

kontingenter, skabe og regnskab for 2015 + 
budget for 2016 

 

Mandag den 10. november 2015/Finn Danielsen 
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