
Referat bestyrelsesmøde SSK 240913 på Vrald Odde 

Deltagere: John Andresen (JA), Frank Clavilla (FC), Kim Fransen (KF), Klaus Hald (KH), Christian 

Dallgaard (CD) 

Agenda: 

1. Hængepartier fra sidste møder 

2. PE1's nye udgiftstunge krav 
3. Årets våbenkontrol 

4. Økonomi (Kim bedes skaffe overblik fra revisor) 

5. Visionsrapport, hvad gør vi? 
6. Indkomne forslag: 

a. Bo vil gøre Peter Lundgaard til æresmedlem  

b. Henrik Thorn forlanger at alle bestyrelsemedlemmer har kassevagter 

c. Flere medlemmer har forlangt riffelvognen ud af boxen. 
d. Regler for hvad det koster at leje klubhus 

e. Reparationer: 

i. Mere flis på pistolbaner foran skiveholder 
ii. Rep, af diverse låger på pistolbaner.  

iii. Overdæk skiveholder på pistolbaner, + lys. 

iv. Rød dør utæt 
Den 230913 indløb følgende punkter fra Poul Erik, som han forlangte behandlet på mødet : 

i. Det kunne være rart om bestyrelses informerede om datoer for de kommende besty-

relsesmøder. Ligeledes hvad dagsordenen indeholder. 

ii. En tidligere forespørgsel om bestyrelsens syn på udskiftning af luftvåben (ud med CO2 
riflerne og ind med nye trykluft rifler + en kompressor)  

iii. Visionsgruppens oplæg. 

iv. Renovering af Gimsing? Klublokale – Nyt gulvtæppe, nye møbler, maling af vægge etc. 
Skydebane - Nyt udsugningsanlæg. Opsætning af vaskbare vægge. Vaskbar gulvbe-

lægning. Vaskbar standplads belægning. Maling. Ny boksdør.  

v. Udvidelse af klubhuset på Vralden 

vi. Nye indendørsbaner på Vralden 
vii. 10 ekstra elektroniske baner, så vi ikke skal flytte MegaLink frem og tilbage. 

viii. Udskiftning af foreningsvåben generelt 

ix. Ovenstående skal bestyrelsen medtage i betragtningerne når kontingent og priser fast-
lægges og i god tid så man ikke står foran en pludselig kæmpestigning. 

Emne Beslutning Ansv. 

1 a. Hente øl og vand: CD får jobbet for 200,-kr./mdr 

b. Defekt duelanlæg: KF og CD kigger på det 
c. Nedsat kontingent for ”fremmede” DDS-medlemmer: folk med gyldigt-

medlemskab af anden DDS-forening, kan få et ” helårs-

gæstemedlemsskab” i SSK til halv pris (differentieres ikke over året). 
Prisliste tilrettes. 

d. Rengøringshjælp har fået nøgle og brik, men ikke hævet løn? 

e. SIM-kort/fastnetlinie til tyverialarm: KF kigger nærmere 

f. Overdækning af markørgrav: opgaven overtaget af Christian Fischer 
g. Girokort: KF supplerer op 

CD 

KF/CD 
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2 En enig bestyrelse er ved at være træt af den evige kræven ind fra riffelafdelin-

gen, senest renovering og daglig rengøring af Gimsing. Der var derfor enighed 
om at lade riffelafdelingen sørge for at få det bragt i orden selv. (se iv nedenfor)  

 

3 Den årlig våbenkontrol vil blive afviklet ”i åbningstiden” 291013, 311013, 

031113 og 101113. Der vil blive indkaldt via mail, opslag og for de sidste via 

brev. Indkaldelserne koordineres med Hardsyssel sortkrudtskytter. 

 

KF 

JA 

4 Formanden må konstatere, at det heller ikke i år er muligt for bestyrelsen nu 30 

uger efter tiltrædelse, at få blot et overblik over klubbens økonomi. Formanden 

må derfor konkludere, at det tydeligt viser, at konstruktionen med en kasserer 
af navn og Jens Olesen som regnskabsfører, ikke fungerer. Det er ikke muligt, 

 



at styre en klub blot tilnærmelsesvis professionelt uden at kende økonomien! 

Formanden insisterer derfor på, at klubben fremadrettet skal finde en kasserer 

med regnskabsmæssig baggrund. 
KF havde lavet et løst overslag vha. kassesedler, og det udviser, at vi måske 

har et underskud i skrivende stund på ca. 30 kkr?, dog er der ikke komplet styr 

over jubilæets økonomi, og vi mangler tilskud på ca. 35000kr (14000 fra kom-
munen og 22000 fra DDS) så det ender formodentlig med et 0.(Overslaget indi-

kerer at der har været et uforklarligt ølsvind i omegnen af 500 stk. i perioden?) 

5 Visionsgruppens oplæg blev gennemgået. Der var mange gode ideer, der blev 

taget ad notam. Blot kan bestyrelsen ikke løfte udgiftskrævende forslag eller 
forslag, der kræver frivilligt arbejdskraft. Bestyrelsen vil derfor bede gruppen 

om at komme med løsninger til at dække de økonomiske og bemandingsmæssi-

ge udfordringer i oplægget.  

 

6a Begrundelsen med langt medlemskab lever ikke op til vedtægternes krav til at 
”have præsteret en bemærkelsesværdig indsats i og for foreningen”. En en-

stemmig bestyrelse afviste indstillingen. 

 

6b Det er i forvejen svært at få besat bestyrelsesposter, det ville derfor være dumt 
at skulle stille yderligere krav til bestyrelsesmedlemmer. 

En enstemmig bestyrelse afviste forslaget. 

 

6c Det er vanskeligt at komme rundt i boksen, når riffelvognen står der. Der er 

heller ikke plads til vores øl-, og sodavandslager, der er henvist til det åbne 
køkkenområde. 

En enstemmig bestyrelse pålægger riffelafdelingen at tømme vognen efter brug 

og placere den et andet sted. 

 

6d Priser blev opdateret. JA laver tekst, KF laminerer. Opslag hænges op. JA/KF 

6e i: KH og CD kigger på det 

ii: JA snakker med Karsten Have, om hjælp 

iii: KH kontakter Christian Fischer for de gamle tegninger og beregninger 
iv: FC køber og monterer (har monteret) tætningsliste.  

KH/CD 

JA 

KH 
FC 

i Alle medlemmer har mulighed for at komme med spørgsmål når som helst. Dis-

se bliver behandlet på førstkomne møde. (det er 6a,6b og 6c, bevis på). Besty-

relsen vil derfor ikke lægge sig fast på en fast mødeplan, men mødes ad hoc, 
enten fysisk eller virtuelt. Det har jo i praksis vist sig at selv meget sent ind-

sendte indlæg bliver behandlet!  

 

ii Den enige bestyrelse har den klare holdning, at vi ikke vil stifte gæld, som det 
var kutyme for 5-10 år siden. Vi ser derfor ikke økonomi til at indfri ønsket. 

 

iii Se 5)  

iv Som nævnt under 5) kan vi ikke løfte forslag, der er udgiftstunge eller kræver 

frivilligt arbejdskraft. Bestyrelsen vil derfor bede riffelafdelingen komme med et 
budget, samt en komplet løsning til at dække arbejdsopgaverne i oplægget med 

frivillig arbejdskraft. 

 

v Den enige bestyrelse har den klare holdning, at vi ikke vil stifte gæld, som det 

var kutyme for 5-10 år siden. Vi ser derfor ikke økonomi til at indfri ønsket. 

 

vi Den enige bestyrelse har den klare holdning, at vi ikke vil stifte gæld, som det 

var kutyme for 5-10 år siden.Vi ser derfor ikke økonomi til at indfri ønsket. 

 

vii Den enige bestyrelse har den klare holdning, at vi ikke vil stifte gæld, som det 

var kutyme for 5-10 år siden.Vi ser derfor ikke økonomi til at indfri ønsket. 

 

viii Den enige bestyrelse har den klare holdning, at vi ikke vil stifte gæld, som det 

var kutyme for 5-10 år siden.Vi ser derfor ikke økonomi til at indfri ønsket. 

 

ix Der blev ikke taget stilling til kontingent- eller prisstigninger. Der kom dog et 

forslag, der gik på, at da alle udgiftskrævende ønsker kommer fra riffelafdelin-
gen, og da der ikke findes børnepistolskytter og meget få voksne riffelskytter, 

ville en retfærdig løsning være at lade børnekontingentet stige. Den model vil 

bestyrelsen se nærmere på 

  

Referent John Andresen 


