Referat fra bestyrelsesmøde i Struer Skyttekreds den 050313 kl 1900 på Vrald Odde.
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ØKONOMI:
SIKKERHED
KOMMUNIKATION
VISIONER:
JUBILÆUM
EVENTUELT

Emne
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3.KOMMUNIKATION

4.VISIONER:

Beslutning
- Jæger passiv: 250,- Unge/pensionist: 400,- Senior: 700,- Familie: 1100,- Indskydning jagt: 40,- Brug af Kongsberg til jagt: 10,- (også for medlemmer)
- Øl: 10,- til daglig, 15,- til fest/arrangementer
- Vand: 5,- Kaffe: 0,- Børneskytter inkl. ammo: 700,- sommer, 750,- vinter
Prisberegning: Indkøbspris + 10 % rundet op/ned til helt
kronebeløb.
Det blev besluttet at nedsætte prisen på SK standard-patroner fra
28,- til 25,- for at rydde lageret og lade dem udgå, da riffel-afd.
ikke ønsker at bruge dem til høj pris.
Der skal laves ny kasseseddel
Alle medlemmer har pligt til at gribe ind overfor alle ved
overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne.
Sikkerhedsbestemmelserne fra Skyttebogen er kopieret og ophængt
på de to 25 m.-baner, med væsentlige afsnit markeret.
Det er ikke tilladt at lade med mere end 5 skud med mindre man
deltager i en Tjenestepistol-skydning, eller har IPFC-licens.
Alle nye skytter skal have instruktion (inkl. Sikkerhed!) af vore
instruktører, ikke hinanden! Vi har 6-8 instruktører efter kurset.
Alle ulovlige våben fjernes fra SSK’s areal.
Der er kun adgang til box-anlæggene for folk med SKV3godkendelse. Alle relevante medlemmers SKV3’er opdateres
Der indhentes Børneattester til alle i alle lige årstal.
Der indføres system så foreningsvåben kun udleveres mod
sygesikringskort eller kørekort i ”pant” hos kassevagten.
Kim kigger på hjemmesiden, og får den i ”lovlig” stand med de
sidste 3 års referater, de nye vedtægter, og klubbens håndbog.
Kim prøver at få Consensus til at sende mails, og laver nogle
mailgrupper, til bl.a. indkaldelse til Grøn dag o.lign.
John begynder at lave PR-materiale til jubilæet.
Kim laver Dropbox til intern deling af materiale i bestyrelsen.
Nødvendige bygningsmæssige opgaver inden jubilæet:
- Male kantine
- Fylde flis på vold
- Male blænder
- Male 200m-skuret
- Skifte boxdør, hvis det kan nås.
Der afholdes grøn dag 130413. starter med morgenmad 0900.
Klaus koordinerer.
Kim indbyder alle medlemmer via Mail
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Skydemæssige tiltag:
- Tjenestepistol-dage skal opslås, så folk kan melde sig.
- Klaus Dieter ønsker at lave jagtkurser. Det blev besluttet at
nedsætte et Jagtudvalg (og andre hen ad vejen) til at
varetage jagtspørgsmål. Vi spørger Hessellund, Klaus
Dieter og evt. Kim fra jagtforeningen om de vil være med.
Foreløbigt program:
torsdag 090513:
- Ca. 1800: Mosbach’ere ankommer, aftensmad/inkvartering
fredag 100513:
- 0900: morgenmad.
- 1100-1700: Mosbach/Struer turnering, ikke kun HSS!!
- 1800 aftensmad + hygge
lørdag 110513:
- 0900 morgenmad.
- 1200-1700 Åbent hus.
- 1800 galla middag for medlemmer med påhæng og
indbudte gæster.
- 2000 - ? fest med levende musik.
Økonomi:
- SSK betaler mad (har TT bestilt Gris & Grønt?)
- HSS betaler musikken.
- ?? betaler drikkevarer
- HSS har søgt spons’ hos Nordea og Danske Spil,
- Yderligere sponsorer, eventuelt varer (øl, vand, pynt,
præmier osv)
Opgaver:
- Annoncering i dagspresse om Åbent hus
- Hvad skal vi lave/fremvise ved åbent hus??
- Aftensmad 090313+100313, frokost + morgenmad
100313+110313
- SSK køber præmier til turnering
- Indbydelser til Galla:
Medlemmer, Borgmester, Struer Idrætsforbund?, Amtet,
Handelsstandsforening, lokale dagblade, TV-Midtvest.
- Jubilæumsbog:
- Søgen efter ”kongebrev.”
- Vi får et facilitetscheck af banerne den 180313 kl. 1200,
Kim deltager.
- Kontingentgirokort skal udsendes i tide! (010413). Kim ser
om SH-skytte er den nemmeste løsning til udskrivning.
- Girokort på boxleje (100,- kr/person/år) skal udsendes.
- Vi prøver først om vi kan få solgt vores overskudsrifler til
Mosbach’erne eller Skyttens marked, da der tilsyneladende
ikke er interesse blandt medlemmer.
- Vi skal have fundet en rengøringsdame M/K til Gimsing og
Vralden. Kantiner og køkkener rengøres og støvsuges,
standpladser i Gimsing støvsuges og toiletter rengøres en
gang om måneden. Lønniveau 200,- kr/måned. Vi spørger
rundt om laver opslag på banerne.
- Banelejekalender skal ud i cyberspace (lukket forum?),
Kim ser på løsning
- Hvem-gør-hvad-i-SSK-liste skal udarbejdes. John laver
oplæg til næste møde.
- Næste møde: tirsdag 260313 kl 1900 på Vralden.
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Referent John Andresen 060313

