Formandens aktivitet/arbejde i
maj – juni måned.
Overskrifter:
Fra de sidste bestyrelsesmøder
Ungdomsleder og træner til 10-20 årige i pistolafdelingen
Tilskud fra DGI til klubbens medlemmer, hvis I ellers er unge eller gode nok
Skytternes Hus det nye
Kontingentindbetaling for 2016
Skabsleje
Våbenpåtegninger i marts og april
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:

14.00 - 16.00 55 år og ældre
18.00 - 20.00 Elektronskydning
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:

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:

12.00 - 15.00 Veteran 55 år og ældre
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.
Ungdomsleder og træner til 10-20 årige i pistolafdelingen
Jeg har haft flere henvendelser på træningstider for børn/unge på pistol.
Vi har pt. ikke noget tilbud til denne gruppe de sidste par år.
Som forening har vi ca. 150 pistolskytter og der burde her være et grundlag for at finde
hjælpere både i ungdomsarbejde som i seniorafdelingen på træningsaftener.
En konsekvens af få hjælpere har vi i denne sommer kun klubtræning hver onsdag aften,
resten af aftenerne er der kun træning med egne våben.
Efter nedlæggelsen af ungdomsafdelingen er hele ungdomsarbejdet gået i stå.
Det var vel ikke meningen, at der ikke skulle laves træning for de 12-20 årige, men sådan er
det blevet.
Pistolafdelingen vil levere pistoler og en struktur til 2-4 af klubbens medlemmer, der vil være
med til at opbygge en aktiv ungdomsafdeling i pistolsektionen.
Start så hurtigt som muligt.
Opgaverne vil være:
 Ungdomstræner/leder for pistolskytter efterlyses
 2-3 hjælpere til denne opgave
 Alle der har egen skydeerfaring er egnede
 Lyst til at arbejde med ungen 2-4 timer om ugen
 Træningstid fra 16-18 vil være ønskværdigt 1-2 gange om ugen



Arbejde positivt i gruppen og være med også til 5-6 stævner i løbet af året med de
unge skytter.

Tilskud fra DGI til klubbens medlemmer, hvis I ellers er unge eller gode nok, og lidt info fra
Aktivitetsmødet lørdag den 21.5.2016

Der bliver for 2016 fremsendt en regning på indskud til LDM og DM med navns nævnelse, da
det i de tidligere år, har været meget svært at bestemme, hvem der skulle betale hvad.
Så dette skulle gerne blive lettere her i 2016.
Arny Jensen blev valgt som pistoludvalgsformand, og Chris Sørensen blev valgt til 25 meter
udvalgsmedlem.
Nyt Skytternes Hus
Der forventes en begyndelse af byggeriet i begyndelsen af juni måned, så der vil være klar til
modtagelse af færdige elementer i uge 42.
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.
Vi vil invitere Skydebaneudvalget formand på besøg, så vi kan få planlagt økonomien med
det, som vi selv skal lave i forbindelse med flytningen.

Kontingentindbetaling for 2016
Tim har nu udsendt kontingentbetalingen for 2016 og her pr. 1.5.2016 har jeg et par stykker
som hænger i en tynd tråd.
Disse har våben, så jeg sætter snart i gang med de alvorlige argumenter.
Udmelding skal altid ske skriftligt til formanden på finn@fiber.dk.
Skabe
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.
Her pr. 22.5.2016 mangler der ca. betaling for 36 skabe, og sidste rettidige betalingsfrist er
den 31.5.2016
våbenpåtegninger i maj og juni
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage på Vestereng fra kl. 19
Onsdag den 25. maj
Onsdag den 1. juni
Onsdag den 8. juni
Onsdag den 15. juni

Onsdag den 22. juni
Onsdag den 29. juni
Juli måned ferie for mit vedkommende
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 6. juni
Mandag den 8. august
Mandag den 5. september
Mandag den 3. november
Mandag den 5. december
Torsdag den 22. maj 2016/Finn Danielsen

