Formandens aktivitet/arbejde i
Januar – Februar måned.
Overskrifter:
Fra de sidste bestyrelsesmøder
Våbentilladelser i DSB/ASF
Skytternes Hus det nye
Kontingenter 2017 og skabsleje for 2017 
Våbenpåtegninger i februar og marts
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:

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:

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.
Våbentilladelser i DSB/ASF
Over for et par af vores medlemmer har jeg været for flink og ikke fremsendt en skv5.
En SKV 5 betyder at der sendes besked til Politiet om at vedkommende medlem ikke har fået
fornyet sin tilladelse i tide. Politiet vil så afhente våbenet og der kan måske generhverves en SKV2
tilladelse.
Jeg skal også fremsende en SKV 5 til de medlemmer som ikke har betalt kontingent pr. 1.1.2017,
og her kan jeg tælle ca. 25 medlemmer. Mere herom efterfølgende.
Hvis du som ejer et våben ikke har et gyldigt medlemskab, så må du ikke eje et våben og har så
pt. ulovligt våbenbesiddelse, som i værste tilfælde kan koste en rimelig stor bøde og måske endda
en tur i spjældet, så se at få betalt, hvis du er den lykkelige ejer af en riffel eller en pistol og endnu
ikke har betalt.
Så foreningen/mig har fået 2 advarsler en i oktober og endnu en her i januar.

Jeg har sendt en forklaring, og håber selvfølgeligt ikke at det får yderligere konsekvenser for
klubben.
Det betyder dog at alle fremtidige fornyelser skal ske senest 3 mdr. før udløb på din tilladelse og
det er dig der har ansvaret for at det sker.
Jeg sender som hidtil en sms og en mail ca. 4-5 mdr. før udløb. Hvis du ikke modtager en sådan,
så skal du henvende dig til mig, da vi så har forkerte oplysninger på dig.
Får du denne mail og sms’er fra mig, så behøver du ikke foretage dig yderligere.

Nyt Skytternes Hus
Der er nu kommet varme i lokalerne og det skider planmæssigt frem.
Midt i august kan vi for alvor betyde at montere borde, skive og flytte ind. Der laves en
overdragelse pr. 15. august 2017.
På mødet med ÅRK blev der nedsat grupper som hver har fået nogle ansvarsområder og opgaver.
Vi håber at kunne være klar til at skyde 1. gældende skud omkring den 15. september 2017, da alt
jo står klar til den 15. august fra kommunens side af.

Skabe og kontingenter
Vi udsender i næste uge rykkere til de medlemmer, der ikke har betalt for skabe og kontingent for
2017 og her pålægges et rykkergebyr.
Så hvis du hører til de ca. 25% som endnu ikke har betalt, så det nu det skal ske. Fælden klapper
på fredag den 10. februar.
Du kan betale via hjemmesiden nederst i højre hjørne eller via vores netbank.
Beløbet er 840,- eller 570,- eller 1410,-, alt efter om du er senior, eller alt andet eller familie.
Kontonummeret er 2264 0267120110.
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.
Begge dele skulle have været betalt efter vore vedtægter inden den 31.12.2016.

våbenpåtegninger i februar og marts
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage i Skytternes Hus fra kl. 19
Onsdag den 8. februar
Onsdag den 15. november.
Her skal jeg til møde kl. 19.30
Onsdag den 22. februar
Her holder jeg ferie
Onsdag den 1. marts
Onsdag den 8. marts
Onsdag den 15. marts
Onsdag den 22. marts
Onsdag den 29. marts
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. februar
Mandag den 6. marts
Mandag den 27. marts
februar 2017/Finn Danielsen

