Formandens aktivitet/arbejde i
April - maj
Overskrifter:
Indvielse af vores nye baner den 21. april 2018
Fra de sidste bestyrelsesmøder
SKV6 og lidt herom
Generalforsamling
Mad hver onsdag 4.4. vil der være forloren hare den 11. 4 står den på flæskesteg
Opstartsdato på Vestereng efter generalforsamlingen
Våbenpåtegninger resten af året
Bestyrelsesmøder

Der kan skydes på følgende tidspunkter i Skytternes Hus.
Der er ændringer i tiderne når der startes op på Vestereng den 1. maj. De kan ses på
hjemmesiden dsbasf.dk
Der vil være lukket for skydning i Skytternes Hus efter generalforsamlingen den 28. april.
Så alle våben vil blive flyttet til Vestereng den 1. maj.
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.

Indvielse af vores nye baner lørdag den 21. april 2018

INDBYDELSE TIL ÅBEN HUS
Lørdag den 21. april 2018
Skytternes Hus
Gøteborgalle 7
8200 Aarhus N
v/ FINN Danielsen
tlf.: 22 90 71 62

fra kl. 10.00 kan der skydes luftriffel og luftpistol
på 53 stk. supermoderne standpladser

DET NYE SKYTTERNES HUS
Kl. 13.00 åbner Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur og Borgerservice, officielt det nye
SKYTTERNES HUS, som blev etableret med støtte fra AARHUS KOMMUNE

Der serveres frokost til de fremmødte (i bedes tilmelde på finn@fiber.dk) senest den
10.april, så der er nok til alle……

Fra de sidste bestyrelsesmøder
Regnskab for 2017 vil være klar til næste bestyrelsesmøde den 9. april.
Stadig enkelte få fejl der skal justeres i det nye hus.
Gangvagter vil være indtil generalforsamling: mandag Claus, tirsdag Kim, onsdag Finn og torsdag
Claus
Våbenskab og våbenvogn, skal køres ind på banerne og våben der skal lånes skal udleveres
herfra.
Det betyder, at der skal være en på banen hele tiden, mens foreningens våben bliver brugt, så der
er opsyn med dem.
Der skal så lægges et kort (dankort, sygesikringskort eller kørekort) i rummet, så vi straks kan se
hvis der skulle mangle et våben, hvem der fornøjer sig med det.
Denne ændring skyldes mest den nye våbenlov, hvor vi skal sikre os mere, men også et ønske fra
mig om, at der kommer mere hjælp på banerne til de ”nye skytter”

Rengøringen i huset ser ud til at virke. Der skal her pr. 1. april laves en evaluering på det første år,
men jeg ser ikke de store behov for ændringer.
Toiletterne og bad bliver holdt af Totalrengøring og gulve af yngre medlemmer hos os eller ÅRK.
Der har været lidt snak om reklamer på vægge, og dette er endnu ikke endelig på plads, men
umiddelbart bliver der ingen reklamer på skivevæggene.
Der har været fællesspisning for de der hjalp med bygningen/flytningen på Flammen og her var vi
23 der hyggede sig fra 19-21.30. En rigtig god aften.
Relativt få der endnu ikke har betalt kontingent for 2017.
SKV6
Alle foreningens medlemmer fyldt 16 år, der ønsker at bruge foreningens våben, skal have lavet en
SKV 6, hvis du ikke har en SKV2 i forvejen (selv ejer et våben).
Du skal selv få den lavet.
Den skal være lavet inden den 1. juli, så se hellere at komme i gang.
Der er ca. 30.000 der skal have lavet en sådan.
Du skal oplyse mit navn Finn Danielsen og foreningens skv nummer som er 214, og så ellers
udfylde den og indsende den.
Når jeg får en kopi af tilladelsen, så har vi lavet en mappe i conventus, hvor de godkendte vil blive
lagt i.
Du kan selv se om jeg har lagt dig i mappen, hvis du går ind på conventus.dk
Den udfyldte blanket indsendes via Borger.dk eller med almindelig post til et af politiets to
administrative centre.
Politiets behandling af personoplysninger I forbindelse med behandlingen af din sag behandler
politiet oplysninger om dig med henblik på at sikre, at du opfylder betingelserne, jf. § 48 i
bekendtgørelse nr. 1444 af den 1. december 2016 med senere ændringer.
Det udfyldte skema danner grundlag for registrering i Politiets Våbenregister, som Rigspolitiet er
dataansvarlig for.
Din ansøgning vil blive behandlet af Administrativt Center Øst (ACØ), såfremt skytteforeningen er
hjemmehørende på Sjælland eller øerne, eller af Administrativt Center Vest (ACV), såfremt
foreningen er hjemmehørende i Jylland eller på Fyn. De administrative centre kan kontaktes på
telefon 9610 1449 (ACV),
sikker e-mail via www.borger.dk
eller ved almindelig post på følgende adresser:
Administrativt Center Vest
Att.: Våben
Postboks 199
7500 Holstebro
Tilladelsen er gyldig i 5 år, jf. våbenbekendtgørelsens § 49, stk. 4, nr. 8. Godkendelser udstedes
med gyldighed fra den 1. juli 2018, hvor ordningen træder i kraft.
Du skal selv rette henvendelse til ACØ/ACV, hvis du ikke længere ønsker at være registreret i
politiets våbenregister. Hvis du retter henvendelse herom inden for godkendelsens 5-årige
gyldighedsperiode, vil ACØ/ACV give de ovenfor nævnte skytteforeninger besked om, at
godkendelsen anses for bortfaldet.
ACØ/ACV underretter de ovenfor anførte skytteforeninger om godkendelsen, og hvis
godkendelsen på et senere tidspunkt tilbagekaldes eller hvis du får afslag på godkendelsen
(Politiet oplyser ikke begrundelsen for tilbagekaldelse eller afslag til skytteforeningerne).
Spisning i DSB/ASF
Vi har hele vinteren igennem haft mulighed for at kunne spise om onsdagen i Skytternes Hus på
Gøteborg alle 7 G, 8200 Århus N.
Tilmelding skal ske til Johannes Fisker senest kl. 07.00 onsdag morgen på 26 46 63 46, for at du
kan være sikker på, at der er noget til dig.
Vi har på menuen i uge: 14
forloren hare
15
flæskested
Kim vil hænge en seddel op på den nye opslagstavle, hvor retterne kan ses for resten af april og
maj måned som bliver på Vestereng.
Alle klubbens medlemmer med påhæng og børn er velkomne.
Pris for voksne er 40,- og for børn 20,-

Drikkevarer fås til de sædvanlige billige priser i klubben, og vand fra vandhanen er som sædvanlig
gratis. Kim sørger for, at der også kan købes lidt vin.
Der kan aftales, at maden stilles så også børneafdelingen kan være med, selv om de først er
færdige, når de første er færdige med at spise.
Generalforsamling
Der vil være generalforsamling den 28. april kl. 10 og en indbydelse og et regnskab vil blive
udsendt i løbet af denne uge.
Opstarts dato for Vestereng og Skibby
Der vil som tidligere ikke være åbent for skydning i Skytternes Hus efter vores generalforsamling.
Der er planlagt med tømning af kuglefang og rensning af skiver, så vi er klar til vinterens
skydninger.
Nu melder DMI jo også sommer i næste weekend, så mon ikke temperaturen vil være på plads
den 1. maj.
Tirsdag og torsdag er der fra kl. 14 skydning i Skibby (Birgit vil være her hver dag) og 25 meter
udvalget starter op, som det vil kunne ses på hjemmesiden.
Jeg skal nok sikre mig, at den bliver tilpasset, så den passer på alle afstande.
Jeg vil foreslå, at de der har våben stående på Vestereng i skab 5, vænner sig til at køre forbi
Skytternes Hus på vejen og så tager deres våben fra skabet i boks 2 eller 3, da de så efter min
mening, har mere styr på deres våben, end hvis de lader den så mere eller mindre frit på
Vestereng.
Alle der har et skab, har jo mulighed for at låse sig ind i Skytternes Hus.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du kobler alarmen til og fra, så spørg mig eller Kim og vi hjælper dig
gerne.
våbenpåtegninger i april og maj
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage
Onsdag den 4. april
Skytternes Hus
Onsdag den 11. april
Skytternes Hus
Onsdag den 18. april
Skytternes Hus
Onsdag den 25. april
Skytternes Hus
Onsdag den 2. maj
Vestereng
Onsdag den 9. maj
ferie
Onsdag den 16. maj
ferie
Onsdag den 23. maj
Vestereng
Onsdag den 30. maj
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
De næste bestyrelsesmøder vil være:
Mandag den 9. april

2. april 2018/Finn Danielsen

