
Formandens aktivitet/arbejde i  
juni – juli måned.  
 
 
Overskrifter:  
Fra de sidste bestyrelsesmøder 
Mad dag på Vestereng 
Våbentilladelser i DSB/ASF 
Skytternes Hus det nye 

Orientering fra Generalforsamlingen 

Våbenpåtegninger i juni, juli og august 

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 (11-20 årige) 
 18.30 – 20.30Intro for nye pistolskytter (4 ugers forløb) bestilles hos formanden  
  finn@fiber.dk, som sender videre til rette person 
 18.45 - 21.00 Kun skytter med egne våben (riffel og pistol). Efter aftale med Claus 
  Laursen kan der også skydes med klubvåben denne aften (riffel) 
 
Tirsdag:        18.30 - 20.30 Kassevagt og pistolskydning med introduktion 
 18.30 - 20.30 Kun skytter med egne våben på riffel 
 
Onsdag:  12.00 - 14.00 Veteran 55 år og ældre  

15.00 - 17.00 Fysisk/psyk. handicappede   
17.45 - 19.15 Børn / Unge Riffel   
19.00 - 21.00 Kassevagt og pistolskydning  
18.30 - 21.00 Kun skytter med eget våben riffel 

 
Torsdag:   
      18.30 - 21.00 kun pistol skydning med eget våben 

18.45 - 21.00 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.  
 

Spisning i DSB/ASF 
Vi har her i maj/juni måned kunnet spise aftensmad fra kl. 18.15, hvor Johannes Fisker har sørget for 
aftensmaden. 

Den står på forskellige almindelige retter og dette fortsætter også efter ferien. Så der holdes spisepause i 
juli måned. 

Johannes vil hænge en seddel op på lågen, hvor retterne kan ses for august og september måned. 
Alle klubbens medlemmer med påhæng og børn er velkomne. 
Maden skal bestille senest kl. 07.00 onsdag morgen på 26466346 og i morgen står den på gryderet. 
Pris for voksne er 40,- og for børn 20,- 
Drikkevarer fra køleskabet kan købes for 7,- og vand fra vandhanen er som sædvanlig gratis. 

Der kan aftales, at maden stilles så også børneafdelingen kan være med, selv om de først er færdige, når 
de første er færdige med at spise. 

 

Våbentilladelser i DSB/ASF 
Vi kan fortsat lave SKV2, men skal sørge for, at medlemmer der ikke er i gang med at få lave en 
fornyelse af deres våbentilladelser i rette tid får en SKV5, som betyder at politiet kommer forbi og 
henter våbenet.  

mailto:finn@fiber.dk


Så det er absolut vigtigt, at alle kommer og får påbegyndt en fornyelse af våbentilladelsen senest 3 
måneder før den gamle udløber. 

Jeg sender som hidtil en sms og en mail ca. 4-5 mdr. før udløb. Hvis du ikke modtager en sådan, 
så skal du henvende dig til mig, da vi så har forkerte oplysninger på dig.  

Der kommer til efteråret en fornyelsen af våbenloven.  

Som våben ejer sker der ikke de store ændringer. Kun lidt med magasiner, som max må have 10 
skud på riffel og 20 skud på pistoler. 

Lidt værre ser det ud for de, som vil prøve at skyde. 

Ved polderabend og lignende vil der nok blive krævet legitimation med personnummer og billede 
og måske et max. på kalibret på cal. 38. 

Nye medlemmer skal vandelgodkendes før de kan blive medlem af en skytteforening.  

De der er medlem skal også godkendes. 

Hvordan politiet lige vil vandelgodkende 60.000 skytter vides ikke. Hvis vi regner med, at det vil 
tage ca. 15 minutter pr. medlem, så vil det svare til ca. 7 fuldtidsansatte hos politiet. 

Der skal uddannes skydeledere, som skal være på banen, når der skydes. 

Hvis en skytte vil skyde alene, skal vedkommende også uddannes som skydeleder. 

 

 
Nyt Skytternes Hus 
Vi skal her inden for den nærmeste fremtid levere hæve/sænkeborde inkl. plader og disse vil bliver 
monteret af bygherre. 

Huller i væggen hvor skiverne skal placeres, bliver også lavet, så det bare bliver at fastgøre 
skiverne og fastgøre kabler. 

Der har været lidt arbejde med at få lavet det rette lys, men det er der kommet en løsning på, som 
jeg mener, vil være helt ok. 

Der bliver ikke i budgettet råd til at indkøbe elektronik til de 10 25/50 meter baner, da både 
kommune og sponsorer ikke har ønsket at støtte dette. 

Der ligger dog et tilskud på 50.000 kr. klar fra Skydebaneforeningen Danmark, hvis de bliver købt. 

Så der mangles lige 300.000 kr. 

Vi har i budgettet fundet midler til at lave kabling og skiveholdere, så det ”bare” er skiverne der 
mangler. 

Sport og Fritid forventer, at vi kan fortsætte med at opbevare våben i boksene til vi kan flytte ind i 
de nye bokse i det nye hus. 

Der vil i en uge i begyndelsen af september blive mulighed for at flytte indholdet i skabene på 
Møllevejen til de nye skabe i ”Det nye Skytternes Hus”, så alle er klar til at skyde en gang i 
begyndelsen af oktober. 

Jeg sender i midten af juli en sms rundt mht. hjælpere til den endelige flytning som vil ske fra 
midten af august. 

 

 

Generalforsamling lørdag den 22. april og 17. maj kl. 19.00 
Bestyrelsen består nu af: 
Formand  Finn Danielsen 
Næstformand Kim Sedinius Brockhusen 
Kasserer  Michael Hauge-Nielsen 
Sekretær  Jesper Zacho Elgaard 
Pistolformand Benjamin Huss 
Riffelformand Kim Christensen 
 
Jesper sørger for at referatet fra de 2 generalforsamlinger kommer i mappen med referater som 
ligger i skytternes Hus. 
 

våbenpåtegninger i juni og juli  
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage 
Onsdag den 28. juni  Vestereng 
Juli måned ferie 
Onsdag den 2. august  Vestereng 
Onsdag den 9. august  Vestereng 
Onsdag den 16. august  Vestereng 
Onsdag den 23. august  Vestereng 



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 
De næste bestyrelsesmøder vil være: 
Mandag den 28. august 
Mandag den 2. oktober 
Mandag den 6. november 
 

27. juni 2017/Finn Danielsen 


