Formandens aktivitet/arbejde i
oktober – november måned.
Overskrifter:
Hvornår har vi åbent i Skytternes Hus ?
Fra de sidste bestyrelsesmøder
Kursus på 25 meter og 50 meter for klubbens medlemmer
Kontingentindbetaling for 2015 og 2016
Våbeneftersyn
Skabsleje
Våbenpåtegninger i august og september
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 måttet acceptere, at Bitten ikke længere ville varetage posten som kasserer, da
hun ikke kunne arbejde med at overtaget igen ting fra den tidligere kasserer.
Vi har stadig her pr. 1.10.2015 ikke kunne få lavet en aftale om aflevering af bilag fra 1.
jan. til 31. maj 2015.
Der er rette henvendelse herom både mundtligt og skriftligt.
Bestyrelsen forespurgte de 2 suppleanter, om en af dem ville overtage kasserer posten,
og det var der ikke overvældende interesse for.
Bestyrelsen fandt derfor sig nødsaget til, at søge i en kreds udenfor medlemsskaren, og
fandt her et offer, der har indvilliget i at træde ind i bestyrelsen og varetage kasserer
posten indtil generalforsamlingen, og vil her som medlem opstille til et valg.

Kursus på 25 meter og 50 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.
Der har nu været ca. 30 skytter på de første 4 kurser, som vi har afviklet i løbet af
vinteren og sommeren, og her var der fuld tilfredshed fra alle deltagerne.
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
De vil blive afviklet midt i sæsonerne, så det bliver ca. i januar og august måned.
Nyt Skytternes Hus
Der arbejdes pt. på ”endelige” tegninger, som vil blive lagt på hjemmesiden når de
fremkommer.
Der vil selvfølgeligt kunne ske ændringer, hvis ikke de opfylder vores behov, men der vil
”snart” være en deadline på ændringer.
Tidsplanen ser stadig ud til at holde.
Vi skal endelig være ude af Skytternes Hus den 31. maj 2017, så en officiel indvielse
bliver nok september 2017, hvor vintersæsonen starter..
Kontingentindbetaling for 2016
Du kan nu 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 er nu ved at nå bunden, med de som ikke har betalt for 2015, og jeg vil i oktober
måned udmelde de personer, som ikke har betalt for 2015.
Hvis der så skulle blive nogle udmeldt, som stadig ønsker at være med, så må de oprette
sig som et nyt medlem igen via hjemmesiden
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, 5 medlemmer der endnu ikke har betalt for 2015.

Det skal ske straks 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.
Kontingentet 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 7. oktober
Onsdag den 14. oktober
Onsdag den 21. oktober
Onsdag den 28. oktober
Onsdag den 4. november
Onsdag den 11. november
Onsdag den 18. november
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 3. oktober 2015/Finn Danielsen

