
Formandens aktivitet/arbejde i  
september – oktober måned.  
 
 
Overskrifter:  
Fra de sidste bestyrelsesmøder 
Våbenkontrol af privat ejede våben 
Pistolsektions formand efterlyses 
Ungdomsleder er nu fundet 
Skytternes Hus det nye 

Skabsleje

Våbenpåtegninger i juli - august og september inkl. nye regler fra politiet 

Bestyrelsesmøder 

 
 
Der kan skydes på følgende tidspunkter på Vestereng. 
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:    16.45 - 18.15 Børn/unge pistol 
 18.45 - 21.00 Kun skytter med eget våben  (riffel og pistol) 
 
Tirsdag:        18.45 - 21.00 Kun skytter med eget våben (riffel og pistol) 
 
Onsdag:  12.00 - 15.00 Veteran 55 år og ældre  
 15.00 - 17.00 Fysisk/psyk. handicappede   

17.45 - 19.00 Børn / Unge Riffel   
19.00 - 21.00 Instruktion af nye pistolskytter + kassevagt  
18.30 - 21.00 Kun skytter med eget våben riffel 

 
Torsdag:       18.30 - 21.00 kun pistol skydning med eget våben 

18.30 - 21.00 Træning med Klubtræneren på riffel 
 

Børn pistol skal være sammen med forældre/træner for at kunne skyde. 
 
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. 

 

I får her lige det sidste referat fra bestyrelsesmødet fra mandag den 5. september 

 
1. Godkendelse af Referat udsendt af Kim.    

 
2. Nye bestyrelsesmedlemmer  

Michael Hauge Nielsen og Jesper Zacho Elgaard træder ind på kasserer og sekretærposten pr. 
dags dato                                                                 
  

3. Økonomi 
a. Orientering fra Martin med balance 20. august 

Michael beder sektionerne om at lave budgetter for resten af året og aflevere det til ham 
snarest. 
Det forventes retur inden 10 dage efter udsendelse. 
Michael laver et forslag til hvordan pengestrømmen forbedres fra modtagelse af penge til 
aflevering fra andre aktiviteter end sektionsarbejde. 

 
b. Kontingent og skabe indbetalinger status for 2016 og 2017 

Jesper, Ivan og Claus skal lave en opkrævning for kontingenter, som skal udsendes senest 
i midten af november måned, så alle kan have betalt inden den 31.12.2016. 
Skabe opkræves via samme brev. 
Rykker skal udsendes i januar måned for både skabe som kontingent. 
 

4. Orientering siden sidst:  

a. Formanden: 
(1) Jesper og Michaels arbejdsopgaver 



Er behandlet 
(2) Afdækning af skiver bane 1-10 med ekstra hardoxplader 

Jeg skal levere bolte og møtrikker til de 10 baner til Morten 
(3) Fremtidige kurser med jens H  

Der vil blive et kursus i oktober måned. Kim og Jens aftaler dato for de 3 dage 
b. Årlig våbenkontrol 

Kim og Anders har fået opgaven at kontrollere henholdsvis rifler og pistoler i begge 
sektioner.  
Finn laver medlemskontrol i uge 41 og 42 fra mandag til torsdag i begge uger fra 19-22 

c. Pistol afdelingen 
Udkast laves til formandsposten på pistol. Rundsendes af formanden. 

d. Riffel afdelingen 
 

5. Skytternes hus 
a. Status i flytning 

Nye borde og stolene skal kunne sættes op under bordene 

Enige om at indkøbe 10 elektroniske baner til 25/50 meter 
5 HS25/50 til de sidste 5 baner hvoraf 4 som skal mageskiftes med 4 skiver til 
blindeskydning 
Kuglegranulat kuglefang til alle baner ud over de 18 cykloner vi har 
Hævesænk til resten af banerne 
 

6. Aktiviteter i Huset - Vestereng – Skibby  

a. ÅRK’s baneleje 
Fastholdes med inflationen 

b. Vedligeholdelse af huset 
Michael kommer med et udspil til arbejdsfordeling og betaling af samme 

c. Husets kalender incl. Stævner 
Morten rykker John for set svar mht. opdatering, så det er synligt hvad der er af 

reserveringer. 
 

7. Bordet rundt  
a. Formanden  
b. Næstformanden 

Michael et skrift til Justitsministeriet vedr. klarlæggelse af transport af våben 
mellem forening og stævnested og transit over hjem mellem de forskellige  

datoer 
c. Kasserer 
d. Sekretær 
e. Riffelformand 

f. Pistolformand 
 

8. Eventuelt og afslutning 
  
 

 

Våbenkontrol af privat ejede våben 
Det er igen tid for kontrol af de våben der er registreret igennem klubben. 

Det drejer sig om ca. 500 stk. våben som er registreret i DSB/ASF. 

Det bliver i uge 41 og 42 mandag til torsdag fra 19.00 - 21.30. 

Hvis du ikke kan i disse 2 uger, så send mig en mail på finn@fiber.dk, og vi finder en løsning. 

 

Pistolsektions formand efterlyses  
Som Anders har skrevet til pistolskytterne, så holder han af personlige grunde her pr. 1.10. 
som pistolsektionsformand, men fortsætter som meget aktiv skydende til terrænstævner. 

 

En sektionsformand, skal regne med at skulle indkalde til sektionsmøder efter behov og det 
er ca. 8 gange om året og ligeledes deltage i ca. 9 bestyrelsesmøder om året. 

Derudover vil der være arbejdsopgaver som det er naturligt at formanden varetager af 
nedenstående oversigt.  

Der er 5 sektionsmedlemmer som varetager de aktuelle skydeopgaver, så det er mere en 
administrativ ”arbejder” og igangsætter der skal findes for at udvikle pistolafdelingen til at 
være et spændende sted at komme. 

 

Holdturneringer/Udtagelse af hold. 

Administrerer tilmeldinger til stævner  

Arrangerer kurser for egne skytter. 

Træningskort i samarbejde med træner. 

Indkøb af skiver hvor det er nødvendigt 
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Indkøb og salg af tilbehør. 

Indkøb af præmier & skyttemærker. 

Interne stævner/Mesterskaber. 

Modtagelse & introduktion af nye skytter. 

Alternativ aktivitet for børn & juniorer. 

Forældrekontakt. 

Vedligeholdelse af foreningens våben. 

Kontakt til vagtudvalg 

Skoler i dagtimer. 

Skoleskydning (DGI skydning) 

PR-materiale. 

Propaganda skydninger. 

 

Ungdomsleder og træner til 10-20 årige i pistolafdelingen er fundet 
Der er nu 3 personer Jarl Kristensen, Jan Eskildsen og Johannes Fisker som vil starte op 
med pistoltræning. 

Der laves gruppetræning, hvor det forventes at starte på samme tid og afslutte samtidigt. 

Der vil primært blive skudt med luftpistoler, dog vil der trænes med cal. 22 når der skal 
deltages i konkurrencer hvor det skydes med cal. 22. 

Der vil blive 3 ratebetalinger, som hver dækker 4 mdr. så 3. rate skal betales for de skytter 
der kommer her de sidste 3-4 mdr. 

Prisen bliver her 350 kr. som dækker de omkostninger der er i forbindelse med træning og 
de konkurrencer som udvalget beslutter der skal deltages i. 

Vi forventer at det bliver JM + regionsmesterskaber og 3-4 stævner vinteren igennem. Hvis 
der er interesse, så vil det også være muligt at deltage i DM for børn/unge. 

Start vil være mandag den 26. september 

 

 
Nyt Skytternes Hus 
Der er nu lavet sokler og i uge 42 kommer elementerne, så det begynder at ligne noget.  

Det er dog svært at forholde sig til rummene, når jeg står der, men spændende ser det ud. 

Det tager dog noget af parkeringspladsen, så det er ikke sikkert at alle andre brugere af 
Skøjtehallen er lige glade. 

 

Skabe 
Morten skal nu efter sidste bestyrelsesmøde igen forsøge at få udsendt en rykker, til de der 
endnu ikke har fået betalt for deres skab/e for 2016. Han har haft computerproblemer. 
Rykkergebyret skal betales. 
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. 

Her pr. 1.8.2016 mangler der ca. betaling for 25 skabe. 

 

våbenpåtegninger i august og september  
Jeg har fået et brev fra politiet, hvor de skriver, at alle skal sørge for at en fornyelse er sat i 
gang senest 2 mdr. før udløb, og det er skytten og foreningen der har ansvaret for at dette 
sker. 
Fornyelsen gælder så fra udløbsdato og 5 år frem. 
Hvis det gentagne gange sker, at (Holstebro Politi) skal rykke for en fornyelse, så vil 
foreningens mulighed for fortsat at kunne lave disse våbenfornyelser blive vurderet. 
Så når jeg sender en sms om, at du skal have fornyet din våbentilladelse, så er det med at 
komme den første onsdag, og få gang i processen. 
 
Det med rødt skal tages alvorligt, jeg har de sidste 2 måneder måttet rykke 3 medlemmer for 
netop dette, så se lige at reagere når jeg sender til de medlemmer, som skal have fornyet 
deres tilladelse til at have våben. 
 
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage på Vestereng fra kl. 19 
Onsdag den 14. september 
Onsdag den 21. september 
Onsdag den 28. september 



Onsdag den 5. oktober 
Onsdag den 12. oktober  
Onsdag den 19. oktober 
Onsdag den 26. oktober 
Onsdag den 2. november 
Onsdag den 9. november holder jeg fri 
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 12. september 
Mandag den 3. november 
Mandag den 5. december 
 

Lørdag 10. september 2016/Finn Danielsen 


