Formandens aktivitet/arbejde i
juli – august måned.
Overskrifter:
Fra de sidste bestyrelsesmøder
Torben skyder 60 liggende ved OL fredag den 12. august
Ungdomsleder og træner til 12-20 årige i pistolafdelingen
Skytternes Hus det nye
Skabsleje
Våbenpåtegninger i juli - august og september inkl. nye regler fra politiet
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:

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:

12.00 - 15.00 Veteran 55 år og ældre
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:

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.
Ingefred Skovlund har valgt at trække sig som kasserer, primær pga. belastningen ved det
tyveri der har været fra både klubben skab og boks henholdsvis i Skytternes Hus og i boks 5
på Vestereng.
Fra disse 2 skabe er der forsvundet et beløb på ca. 20.000 kr. samt bilag fra foråret i
skytterne Hus og fra vi startede på Vestereng til den 28. maj, hvor Ingefred og jeg kunne
konstatere at der fra begyndelsen af maj til lørdag den 28. maj kl. 12.00 var forsvundet ca.
17.000 kr. og kontanter fra de sidste aktiviteter i Skytternes Hus er heller ikke fundet i skabet
i boks 1.
Jeg lagde selv ca. 2.400 kr. i stålskabet på Vestereng onsdag den 25. maj kl. 21.30 fra
våbenpåtegninger og disse var også væk, så der har været foretaget et tyveri mellem
onsdag aften kl. 21.30 og lørdag middag.
Jeg har fået udskrifter fra Vagtselskabet, men kan ikke entydigt se, hvem tyven kunne være.
Så beløbet er sat på tabskontoen, og vi har lavet nye retningslinjer, så der ikke længere
kommer kontanter i disse 2 skabe, men kun bilag.
OL og Torbens skydetid.
Ved OL deltager Torben som du måske/måske ikke ved.

Han deltager i 60 skud liggende fredag den 12. august kl. 9.00 brasiliansk tid og kl. 13.00
dansk tid.
Hvis Torben bliver blandt de 8 bedste i de 60 skud, så er der finale kl. 15.00 dansk tid.
Her skyder alle 8 8 skud, hvorefter den sidste får lov til at forlade selskabet.
For hver 2 skud forlader endnu en så gruppen, til der kun er 2 tilbage, som skyder om guld
og sølv.
Ungdomsleder og træner til 10-20 årige i pistolafdelingen er endnu ikke fundet
Jeg havde fundet en som ville stå for ungdomstræning og en hjælper, men tilbage er kun
hjælperen.
Så prøv lige at overveje om du ikke skulle have lyst til dette arbejde i pistolsektionen.
Så jeg skriver lige teksten en gang mere, da det jo er særdeles vigtigt at få dette arbejde i
gang igen.
Jeg har stadig henvendelser på træningstider for børn/unge på pistol.
Vi har pt. ikke haft 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.
Nyt Skytternes Hus
Der er nu fjernet asfalt på parkeringspladsen og der forventes start af byggeri efter
sommerferien og en fortsættelse uden stop indtil byggeriet står færdigt.
Skydebaneudvalget ser ikke ud til at have tid til at komme forbi, så vi må nøjes med
konsulenten.

Vi har fremsendt et budget og laver her i løbet af august en ansøgning om støtte til både
kommune og Skydebaneforeningen.
Vi har en formodning om at vi som de sidste 5 år fortsat i 5 år skal finde ca. 100.000 kr. til
ombygningen.
Umiddelbart har det ikke været umuligt at lave dette beløb, men aktivitetsstøtten til
foreningens medlemmer har jo været noget minimeret de sidste år i forhold til tidligere.
Nu ser vi her i løbet af november/december hvad vi kan forventet i støtte fra kommune og
Skydebaneforeningen, og tager så herefter en beslutning om foreningens budget vedr.
flytningen.

Skabe
Morten har nu udsendt en rykker, til de der endnu ikke har fået betalt for deres skab/e for
2016.
Rykkergebyret skal betales.
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. 1.8.2016 mangler der ca. betaling for 25 skabe.
våbenpåtegninger i august og september
Jeg har fået et brev fra politiet, hvor de skriver, at alle skal sørge for at en fornyelse er sat i
gang senest 2 mdr. før udløb, og det er skytten og foreningen der har ansvaret for at dette
sker.
Fornyelsen gælder så fra udløbsdato og 5 år frem.
Hvis det gentagne gange sker, at (Holstebro Politi) skal rykke for en fornyelse, så vil
foreningens mulighed for fortsat at kunne lave disse våbenfornyelser blive vurderet.
Så når jeg sender en sms om, at du skal have fornyet din våbentilladelse, så er det med at
komme den første onsdag, og få gang i processen.
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage på Vestereng fra kl. 19
Onsdag den 3. august
Onsdag den 10. august
Onsdag den 17. august
Onsdag den 24. august
Onsdag den 31. august
Onsdag den 7. september
Onsdag den 14. september
Onsdag den 21. september
Onsdag den 28. september
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 8. august
Mandag den 5. september
Mandag den 3. november
Mandag den 5. december
Torsdag den 1. august 2016/Finn Danielsen

