Formandens aktivitet/arbejde i
November – december måned.
Overskrifter:
Fra de sidste bestyrelsesmøder
Våbenkontrol af privat ejede våben
Aktiviteter op til jul sidste julebanko i Skytternes Hus
Formand for pistol afdelingen er nu fundet
Skytternes Hus det nye
Kontingenter 2017 og skabsleje for 2015, 2016 og 2017 
Våbenpåtegninger i november og december
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 - 16.0055 år og ældre på riffel
16.30 - 19.00Fysisk/psyk. handicappede
16.45 - 18.15Børn/unge pistol (11-20 årige)
16.45 - 18.15Intro for nye pistolskytter uge 44 – uge 48 (4 ugers forløb)
18.45 - 21.00 Kun skytter med egne våben (riffel og pistol). Efter aftale med Claus
Laursen kan der også skydes med klubvåben denne aften

Tirsdag:

18.45 - 21.00 Kassevagt og pistolskydning
18.45 - 21.00 Kun skytter med egne våben på riffel

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 Kassevagt og pistolskydning
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.
I forbindelse med dette møde var Pistolsektionens medlemmer indkaldt for at vi kunne få en orientering og måske sætte
lidt i gang.
Vi fik en orientering og jeg skitserede kort mine ønsker for fremtiden i Pistolsektionen.
Referater
En plan for resten af året frem til generalforsamlingen
Fast start kl. 19 og 20 med en banekommandør på banen og en ved indskrivningen
Om sommeren igen med fast starttidspunkt og 5 baner til præcision og 5 baner til duel
Der var en helt klar holdning i de fremmødte fra Pistolsektionen, at det viste de mere om end jeg/vi, så de besluttede at
holde et møde samtidigt med bestyrelsesmødet, hvor de så ville finde en løsning på problemet.
De besluttede at holde et møde mandag den 17. oktober, hvor de ville finde egne ben at gå på.
Så tak til de fremmødte og vi håber så på, at der igen kommer gang i pistolsektionens arbejde.
1. Godkendelse af Referat udsendt af Kim.

2. Pistolsektionen og status her
De fremmødte medlemmer af pistolsektionen gav følgende orientering
• Der har været et sektionsmøde i pistolsektionen, men der er ikke fundet nogen formand
for pistolsektionen.
• Modtagelse af nye pistolskytter: Ivan Billeschou ønsker ikke at fortsætte med at instruere
nye pistolskytter. Nye skytter under 20 år tager Jarl imod.
• Jarl vil tage imod nye pistolskytter mandag kl 18, og de starter på luft og køre et intro
program over 4 gange. Nye kurser startes én gang om måneden, første gang mandag den
31. oktober. Betinget af at Jarl og Kim har fået nøgler og adgang til høreværn.
3. Økonomi
a. Orientering fra Michael med balance 20. september
• Michael anmoder om budgetter for de enkelte afdelinger i pistol- og riffelsektionerne, så der er
noget at holde opimod faktiske indtægter og udgifter.
• Der har været prisstigninger på ammunition, og hen oversommeren er der nok blevet solgt
ammunition for billigt. Det bør sikres at de forskellige afdelinger har justeret priserne, så det ikke
giver et underskud at sælge ammunition.
b. Kontingent og skabe indbetalinger status for 2016 og 2017
• Der er ikke mange af dem som har modtaget rykkere som har betalt. Dem der har betalt, er blevet
flyttet i de rigtige grupper i Conventus. Michael vil sende en ny rykker ud til de resterende.
4. Orientering siden sidst:
a. Formanden:
(1) Møde med Martin, Michael og Finn vedr. regnskab og opgaver herved
• Martin skal have lavet sin adgang til Nordea om til ’kig ind’.
• Michael tømmer postkasser på Vestereng (sommer) og i Skytterneshus (vinter) en gang
om ugen.
• Martin skal have bilag fra alle afdelinger og kassevagter den 20. i hver måned.
• Regnskab afleveres til Michael af Martin i Excel-ark til rundsendelse.
• Hver måned rundsendes kontospecifikationer fra 1. januar til aktuel måned, i seperate filer
(klub, pistol, riffel).
• Køkken afregnes hver uge, både med bilag og kontanter.
• Michael kontrollere rengøring de næste to måneder for kvalitet og tidsforbrug. Og kommer
senere med et udspil i forhold til betaling.
(2) Afdækning af skiver bane 1-10 med ekstra hardoxplader
• Pladerne er ankommet til Skytterneshus, men endnu ikke skiftet. For at sikre anlæget
bedst muligt skal de skiftes hurtigst muligt.
(3) Datoer for fremtidige kurser med jens H, som Kim får aftalt
• Der er endnu ikke aftalt en tid med Jens Hviid.
b. Status i årlig våbenkontrol
• Kontrollen af foreningens våben er i gang, men pt er der lidt svært ved at finde nogle af foreningens rifler, men der
mangler stadig at blive undersøgt skabe i et par bokse.
c. Pistol afdelingen
d. Riffel afdelingen
• ATK-seminaret var tiden givet godt ud, og der var masser af inspiration at hente. Bl.a. i forhold til
træning og hvordan man får aktiveret forenings medlemmer.
Trænerne (Bruno og Anite) skal sendes på Træner 1 kursus, og til det kan vi søge om tilskud fra
kommunen og resten dækkes af Dansk Skytte Union grundet ATK.
5. Skytternes hus
a. Status i flytning
• Der er ved at blive lavet isolering på byggepladsen og de skulle være klar til elementer i uge 42.

• Der er ansøgt Sport og Fritid om 50% i tilskud og Skydebaneforeningen Danmark om hhv. 25%
tilskud og 25% lån, i alt 1.2 million (600.000 fra Sport og Fritid, og 600.000 fra Skydebaneforeningen Danmark). Hvis
midlerne ikke bevilliges må vi finde besparelser, da vi ikke umiddelbart selv vil bruge mere end 300.000 kr. + lån over 10
år.
6. Aktiviteter i Huset - Vestereng – Skibby
a. Vedligeholdelse af huset
• Der er intet til punktet
b. Huset kalender incl. Stævner
• Der er intet til punktet
7. Bordet rundt
a. Formanden
• Næstformanden skal have nøgler til gangvagter (4 sæt). Jarl skal have nøgler til at kunne køre
ungdomstræning i pistolsektionen – han kan måske overtales til også at have en gangvagt når han
er til stede i forbindelse med træningen (om mandagen).
• Gangvagter: Tirsdag: Morten, Onsdag: Finn, Torsdag: Claus Laursen.
b. Næstformanden
c. Kasserer
d. Sekretær

e. Riffelformand
f. Pistolformand

Våbenkontrol af klubbens og privat ejede våben
Det var en meget positiv gennemgang, hvor foreningens medlemmer fremviste ca. 500 våben på 7
dage.
Derudover er vi ved at få styr på foreningens 138 våben. (70 pistoler og 68 rifler).
Her vil vi i det kommende år skaffe os af med de våben, som ikke indgår i sektionernes aktivitet,
eller som er defekte og ikke kan repareres.
Der mangler her pr. 5.11. visning fra 2 af foreningen medlemmer (5 våben) og dem tager jeg
personlig kontakt til.
Julebanko i Skytternes Hus mandag den 5. december
Per Simonsen og Claus Laursen står igen i år for den sidste banko i Skytternes Hus mandag den
5. december kl. 18.00.
Så lad os få fyldt op i lokalet for sidste gang inden vi skal forsøge os på den nye adresse ved
Skøjtehallen.
Ny pistolsektions formand er fundet
Som ny formand for pistolsektionen er der blandt pistolsektionens medlemmer enighed om. at Jarl
Kristensen tager posten indtil næste generalforsamling.

Nyt Skytternes Hus
Der er nu lavet sokler og i uge 42 kommer elementerne, så det begynder at ligne noget.
Det er dog svært at forholde sig til rummene, når jeg står der, men spændende ser det ud.
Det tager dog noget af parkeringspladsen, så det er ikke sikkert at alle andre brugere af
Skøjtehallen er lige glade.

Skabe og kontingenter
Michael har nu sendt en sms til de der endnu ikke har betalt for 2016.
Jeg har dags dato igen sendt en sms.
Der blev ikke i 2015 udsendt regninger på skabe, så der kom en regning i januar måned for 2015,
og i maj måned er der så udsendt en regning for skabsleje i 2016.
Så der skal altså betales for skabsleje 2 gange her i 2016 og for nogle 3 gange.
Regningen for 2017 bliver udsendt samtidigt med kontingentopkrævningen og det vil ske her i
slutningen af november måned.
Begge dele skal være betalt efter vore vedtægter inden den 31.12.2016.
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 november og december
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage i Skytternes Hus fra kl. 19
Onsdag den 9. november holder jeg fri
Onsdag den 16. november
Onsdag den 23. november
Onsdag den 30. november
Onsdag den 7. december
Onsdag den 14. december
Onsdag den 21. december
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 3. november
Mandag den 5. december
oktober 2016/Finn Danielsen

