Formandens aktivitet/arbejde i
marts – april måned.
Overskrifter:
Fra det sidste bestyrelsesmøder
Kursus på 25 og 50 meter for klubbens medlemmer
Kontingentindbetaling for 2016
Skytternes Hus det nye
Skabsleje
Våbenpåtegninger i marts og april
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
18.30 - 21.00 pistol skydning med kassevagt
18.30 - 22.00 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.
Vedr. næste generalforsamling så skal vi have fundet en løsning på kasserer og regnskabet.
Vi havde det på sidste bestyrelsesmøde og nåede frem til nedenstående som vi vil arbejde
videre med.
Bestyrelsen vil forsøge at dele den nuværende kasserers opgaver i en bogholder og en
kasserer.
Hermed skal arbejdsbyrden for Martin lettes, og foreningen håber på at fastholde Martin som
bogholder.
Dermed er kassererposten efter generalforsamlingen ulønnet, mens bogholder posten
aflønnes på basis af tidsforbruget.
Kassereren vil indgå i bestyrelsen.
Bestyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe der hurtigst muligt skal definere
arbejdsopgaverne for den nye kasserer-post og bogholderpost.
Til generalforsamlingen fremlægges ændringsforslag til vedtægterne der muliggør de
førnævnte ændringer.
Kursus på 25 og 50 meter for klubbens medlemmer
Vi havde på kurset her i januar 10 deltagere og det var med 5 på riffel og 5 på pistol.
Næste omgang bliver på Vestereng en gang i juni måned. Jeg melder en dato ud, når jeg
laver maj/juni skriften.
Nyt Skytternes Hus

Der er udsendt udbudsmateriale, hvorefter der afholdes licitation den 3. marts.
Sport & Fritid havde indbudt os til et møde, efter deres gennemgang af de indkomne
tilbud.
Stort se alle tilbud lå indenfor deres forventninger, så vi får et nyt ”Skytternes Hus”
ganske som ønsket.
Indtil huset er færdigt vil der kun kunne skydes enten på 10/15 meter eller på 25/50.
Der er nogle sikkerhedsmæssige problemer med at kunne skyde samtidigt, som ikke
umiddelbart kan løses.
Der vil blive arbejdet på denne problemstilling, når vi kommer i gang i 2017.
Den endelige tegning over ”huset” kan ses på hjemmeside.
Jeg forventer, at det står færdigt så vi kan holde indvielse den 1. september 2017.
Det som vi selv skal sørge for, er at opsætte kuglefang, skiver, hævesænkeborde og flytte alt
det løse.
Det er dog stadig lidt usikkert hvordan med medlemmernes våbenskabe i boks 3 og 4, men
jeg forventer, at der kommer nye.

Kontingentindbetaling for 2016
Tim har nu udsendt kontingentbetalingen for 2016 og her pr. 1.3.2016 har 36 som endnu ikke
har betalt for 2016.
Tim er ved at fremsende en skriftlig rykker til disse og beder her om at få en betaling eller en
udmeldelse, så vi kan se, hvem vi reelt har som medlemmer.
Udmelding skal ske til formanden på finn@fiber.dk.
Værktøjet som vi nu bruger medlemsregistrering fungere meget godt, og det er blevet meget
let at se hvem der har betalt for hvad.

Skabe
Alle har nu betalt for deres skabe for 2015, og Morten/Tim har udsendt opkrævninger for
2016 til alle der har skabe.
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.
våbenpåtegninger i januar og februar
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage i skytternes Hus fra kl. 19
Onsdag den 23. marts
Onsdag den 30. marts
Onsdag den 6. april
Onsdag den 13. april
Onsdag den 20. april vil være på 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
Det næste bestyrelsesmøde vil være:
Mandag den 4. april
Mandag den 2. maj
Mandag den 6. juni
Mandag den 8. august
Mandag den 5. september
Mandag den 3. november
Mandag den 5. december
Torsdag den 17. marts 2016/Finn Danielsen

