
Formandens aktivitet/arbejde i  
oktober – november – december måned.  
 
 
Overskrifter:  
 
Skydetider i Skytternes Hus 
Skydetider på Vestereng vinteren igennem 
Julebanko 
Spisning i Skytternes Hus 
Våbeneftersyn i DSB/ASF 
Skytternes Hus 

Våbenpåtegninger resten af året 

Bestyrelsesmøder 

 
Der kan skydes på følgende tidspunkter i Skytternes Hus. 
 

 Åbningstider september til april 
Ungdom pistol mandag  17.00 – 18.30 
Ungdom riffel onsdag  17.45 – 19.15 
Veteran 55+ pistol onsdag og torsdag 14.00 – 17.00 
Veteran 55+ riffel mandag og torsdag 12.00 – 15.00 
Handicap riffel mandag og onsdag 15.00 – 18.00 
Riffel med træner mandag og torsdag 18.45 – 21.00 
Pistol med kassevagt tirsdag og onsdag  18.00 – 21.00 
 
Der kan skydes på følgende tidspunkter på Vestereng. 
Hvis du vil skyde grovpistol ud over tirsdag aften i Skytternes Hus, så skal det foregår på de første 
10 baner på Vestereng. 
Her laver pistolsektionen et tiltag, så du kan skyde om lørdage. Henvend dig til Peter og han vil 
tage hånd om dig. 
For de der har nøgle til Vestereng, kan der skydes fra solopgang til solnedgang hver dag i løbet af 
vinteren. Stadig dog kun på de første 10 baner, da alle elektroniske baner er taget indenfor. 
  
 
Fra de sidste bestyrelsesmøder 
Referater fra bestyrelsesmøder ligger i en mappe i skabet på kontoret, så alle klubbens 
medlemmer her kan følge med i, hvad der sker i bestyrelsen.  
 
Hovedpunkter fra sidste møde: 

 Opdatering af bilag. Disse ligger nu på PC’eren ved vinduet i opholdslokalet som PDF filer. Hvis der ønskes 
ændret i nogle af disse, så skal du tage en kopi og lave ændringer med en kuglepen og lægge den i min bakke i 
skabet i kontoret hvor der står formand, så skal jeg tilpasse og lægge en ny udgave samme sted som den 
forældede. 

 Alle der lejer et skab skal leje en brik til 100 kr. om året. Politiet forlanger at vi ved hvem der lukker op til 
boksene. Reelt skal boksen lukkes inden den næste må hente, så de 2 bokse må ikke stå åbne så der er frit 
adgang. 

 Indtægter og udgifter ifm. arrangementer lægges i sektionerne 

 Fanen renses så den bliver lidt pænere at se på 

 Der er nedsat et udvalg som skal varetage skydetider på 50 meter banerne. Udvalget består af 4 personer en 
fra riffel, en fra pistol, en fra ÅRK og en fra vedligeholdelsesgruppen. 

 Lys på skiver bliver ændret inden jul 

 Skytter der vil skyde grov på 15 meter skal godkendes og skal kunne skyde 250 med cal. 22. Det anføres på 
skyttekortet hvem der er godkendt. 

 Der vil blive lavet et forsøg med lyddæmpning på de første 6 baner 
 

Julebanko mandag den 3. december. 
Vi har nu plads til ca. 120 deltagere ved årets julebanko, så der er ingen undskyldning for ikke at 
være med i de nye lokaler. 



Så tage din mor, kæreste, kone, børnebørn eller andet med til en hyggelig aften. 
Det kræver selvfølgeligt, at de kan klare spændingen. 
Det er i år som tidligere 1. mandag i december måned med start kl. 18 med amerikansk lotteri og 
så kl. 19 starter det med pladerne. 
Claus og Mariann sørger for præmier og alt er klar til dagen, hvor vi mødes helt uden skydning. 
 

Spisning i DSB/ASF 
Vi har nu fællesspisning om onsdagen på Gøteborg alle 7 G, 8200 Århus N. 
Tilmelding skal ske til Johannes Fisker senest kl. 07.00 onsdag morgen på 26 40 40 10, for at du 
kan være sikker på, at der er noget til dig. 

Vi har på menuen i uge: 41  Hakkebøf med løg  

  42  Gryderet med ris 

  43 Flæskesteg 
  44 Boller i karry 
  
Astrid/Kim vil hænge en seddel op på den opslagstavlen ved køkkenet, hvor retterne kan ses for 
november og december måned. 
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. 
 
Våbeneftersyn 
Det årlige våbeneftersyn bliver i uge 43 fra mandag den 22. oktober til torsdag den 25. oktober fra 
19.00 til 21.30.  
Så alle med våben bedes afsætte uge 43 i kalenderen til denne kontrol. 
 
Skytternes Hus 
Vi er nu næste i mål med de nye baner. 

Der er nu klar til at der kan skydes på 50 meter banerne og Carsten og Claus har planlagt med 10 
indendørsstævner i løbet af vinteren. 

Der sponseres præmier fra Walther og CBPU, så vi håber på en del deltagelse fra udlandet. 

Der skydes i en klasse med 60 liggende og helmatch med dame og herre mix. 

 

våbenpåtegninger i november og december  
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage 
Onsdag den 10. oktober  Skytternes Hus 
Onsdag den 17. oktober  ferie 
Onsdag den 24. oktober  Skytternes Hus 
Onsdag den 31. oktober  Skytternes Hus 
Onsdag den 7. november  Skytternes Hus 
Onsdag den 14. november  Skytternes Hus 
Onsdag den 21. november  Skytternes Hus 
Onsdag den 28. november  Skytternes Hus 
Onsdag den 5. december  Skytternes Hus 
Onsdag den 12. december  Skytternes Hus 
Onsdag den 19. december  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 5. november 
Mandag den 3. december med regnskab 2018 og budgetter for 2019 
 

10. oktober 2018/Finn Danielsen 


