Formandens aktivitet/arbejde i
August – september måned.
Overskrifter:
Fra de sidste bestyrelsesmøder
Kursus på 25 meter og 50 meter for klubbens medlemmer
Nyt Skytternes Hus inkl. Møde torsdag den 27. august kl. 19
Kontingentindbetaling for 2015
Våbeneftersyn
Våbenpåtegninger i august og september
Bestyrelsesmøder
Fra de sidste bestyrelsesmøder
Referater fra bestyrelsesmøder ligger nu i en mappe i reolen i opholdslokalet, så alle
klubbens medlemmer her kan følge med i hvad der sker i bestyrelsen.
Vi har endnu ikke set et regnskab, da det har taget nogen tid at få den gamle kasseres
PC til at makke ret, men der er håb forude er vi blevet lovet af Bitten.
Dette dækker nok ikke dit behov, men så henviser jeg til referaterne i klublokalet.
Kursus på 25 meter og 50 meter for klubbens medlemmer
Vi indbyder til det 4. kursus for nye og gamle skytter som vil lære at skyde lidt bedre.
Der har nu været ca. 20 skytter på de første 3 kurser som vi har afviklet i løbet af
vinteren og maj måned, og her var der fuld tilfredshed fra alle deltagerne.
4. omgang løber af staben lørdag den 29. august kl. 9.00 til kl. 17, hvor Jens Hviid og
Kim Christensen gennemgår alt hvad der skal til, for at du bliver en bedre riffel eller
pistolskytte.
Derefter vil der være 2 mandage den 31. august og den 14. september, hvor vi træner
det indlærte, så alle gerne skulle enten kunne hjælpe sig selv eller hjælpe andre i
klubben med at blive en bedre skytte.
Indhold vil være:
Sigtet
Åndedræt
Aftræk
Håndfatning
Justering
Skydestillinger med 1 håndsfatning/riffel i gaffel
Skydestillinger med 2 håndsfatning/fritstående riffel
Skiftning af disciplin så pistol skyder riffel og visa versa
På riffel skydes der først med støtte 5 skud
Derefter skydes der fritstående 5 skud
Evaluering af de 2 hold
Opsummering
Afslutning med skydning på de forskellige afsnit med 10 skud gældende som afslutning
Tilmelding skal ske, straks du ser dette til mig på finn@fiber.dk og koster kun
ammunitionen du bruger og din fritid.
Så se at komme ud af hullerne og få dig tilmeldt.

Nyt Skytternes Hus
Der afholdes et møde tirsdag den 18. august, hvor vi vil blive præsenteret for tegninger til
de nye baner.
De rettelser som Henning Clausen og jeg har til disse, vil blive rettet, og vi indkalder så
derefter snarest til et orienteringsmøde, hvor udvalg og skytter der måtte har interesse vil
blive indbudt.
Tidsplanen ser ud til at holde, så mon ikke vi kan holde indvielse den 1. marts 2017.
Der afholdes et orienteringsmøde torsdag den 27. august i Skytternes Hus kl. 19,
hvor der vil blive vist foreløbige tegninger, og mine og Henning Clausen’s tanker
vil komme frem om det fremtidige samarbejde.
Kontingentindbetaling for 2015
Det er nu igen muligt at 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




Web-admin
Medlemsside

Tim har sendt en mail til de, der efter vores system Conventus, står noteret som ikke
betalere i 2015.
Her er stadig muligheder for fejl, men vi håber at alle fejl er rettet, når vi når ud af 2015.
Så I må bære over med os her i 2015.
Tim, Bitten og jeg vil i uge 35 holde et møde, hvor vi tager hver enkelt, der står noteret
som ikke betalt bogstaveligt talt i ”hånden” og se at få afklaret hver enkelt situation.
Våbeneftersyn
Den laves i uge 43 altså fra den 19.-22. oktober fra kl. 19.00-21.30
Alle private våben skal vises i klubben.
Hvis du er forhindret i uge 43, skal du have lavet en aftale inden uge 43.
Der er pt. efter Conventus, hvor jeg kan se, hvem der har betalt kontingent for
2015, 38 medlemmer der endnu ikke har betalt for 2015.
Det kan ske på www.DSBASF.dk eller på konto 2264 267120110. (husk her navn og
fødselsdato )
Hvis du bruger hjemmesiden, så får du automatisk en kvittering, som kan bruges
sammen med våbenpåtegningen. Så det er absolut bedst, hvis du anvender denne
mulighed.
Kontingenten for 2015 skal selvfølgeligt være betalt, inden du kommer med dit
våben.

våbenpåtegninger i august og september
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage på Vestereng fra kl. 19
Onsdag den 12. august
Onsdag den 19. august holder jeg fri
Onsdag den 26. august
Onsdag den 2. september
Onsdag den 9. september
Onsdag den 16. september
Onsdag den 23. september vil det nok være i Skytternes Hus
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 med normale punkter:
Mandag den 7. september
Mandag den 5. oktober
Mandag den 2. november
Mandag den 7. december, hvor vi kun vil behandle økonomi, såsom kontingenter,
skabe og regnskab for 2015 + budget for 2016
Mandag den 22. august 2015/Finn Danielsen

