Formandens aktivitet/arbejde i
August - september
Overskrifter:
Fra det sidste bestyrelsesmøde
Mad hver onsdag kl. 18 på Vestereng og efter opstart i Skytternes Hus, her.
Opstartsdato i Skytternes Hus 2018
Tømning af kuglefang lørdag den 1. september
Våbenpåtegninger resten af året
Bestyrelsesmøder

Fra sidste bestyrelsesmøde.
Referat findes på kontoret i skytternes Hus








Budget som forventet for 2018
Mindre justeringer i bilag/blanketter
Indbrud og ændring så politiet vil være de første på stedet
Opstart den 24. september
Kuglefang skal tømmes og her skal bruges lidt hjælp
Skiver skal flyttes fra VE til 50 meter banerne
Våben vedligeholde i sektioner skal laves inden opstart

Mad fortsætter men med nyt nummer ved bestilling
Astrid står som tilmeldingsperson for aftensmaden hver onsdag, og her er så hendes nye nummer
26404010
Der skal fortsat ringes/SMS’es senest onsdag morgen kl. 8, hvis du skal være sikker på mad.
Menuen vil hænge på Vestereng
Spisetid vil normalt være kl. 18.
Opstarts dato i Skytternes Hus
Der startes op i Skytternes Hus mandag den 24. september
Tømning af kuglefang i Skytternes Hus
Der planlægges med tømning lørdag den 1. september kl. 09.00.
Jeg regner med, at vi gerne skal være 5-6 personer og vi vil tømme med vand som vi gjorde sidst
på Vestereng.
Tilmelding til mig på finn@fiber.dk eller 22907162 med en sms.
Vi starter med lidt morgenmad og jeg regner med at det vil tage 3-4 timer.
Hvis ikke skiverne til 50 meter ikke er flyttet inden, så bliver det også lave denne dag.
våbenpåtegninger i april og maj
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage
Onsdag den 15. august
Vestereng
Onsdag den 22. august
Vestereng
Onsdag den 29. august
Vestereng
Onsdag den 5. september
Vestereng
Onsdag den 12. september
Vestereng
Onsdag den 19. september
Vestereng
Onsdag den 26. september
Skytternes Hus
Onsdag den 3. oktober
ferie
Onsdag den 10. oktober
Skytternes Hus
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 27. august

10. august 2018/Finn Danielsen

