Referat fra bestyrelsesmøde i Struer Skyttekreds den 260313 kl 1900 på Vrald Odde.
1. Opfølgning på sidste møde
2. Jubilæum
3. Eventuelt
Deltagere: John (JA), Kim (KF), Christian (CD), Klaus (KH), afbud Frank (FC), Gæst Tommy (TT)
Emne
Beslutning
Ansv
1. Opfølgning på sidste
Hængepartier:
møde
- Der indhentes Børneattester til alle i alle lige årstal.
JA
- Der indføres system så foreningsvåben kun udleveres mod
JA
sygesikringskort eller kørekort i ”pant” hos kassevagten.
- Der skal laves holder til ”pant”
KF
- Kim kigger på hjemmesiden, og får den i ”lovlig” stand med de
KF
sidste 3 års referater, de nye vedtægter, og klubbens håndbog.
- Kim prøver at få Consensus til at sende mails, og laver nogle
KF
mailgrupper, til bl.a. indkaldelse til Grøn dag o.lign.
- John er i gang med PR-materiale til jubilæet.
JA
- Kim laver Dropbox til intern deling af materiale i bestyrelsen.
KF
Grøn dag 130413
Klaus koordinerer
Opgaver:
- Fylde flis på vold (CD skaffer flis)
- Fylde grus i blænder (CD skaffer grus)
- Male blænder
- Male 200m-skuret
- Nye jægerbagskiver (CD køber krydsfiner)
- Nye skumbagskiver (KF køber )
- Indbydelse til ALLE medlemmer

2. JUBILÆUM

Øvrige hængepartier:
- Tjenestepistol-dage skal opslås, så folk kan melde sig
- Oprettelse af jagtudvalg
- Kontingentgirokort skal udsendes i tide! (010413).
- Girokort på boxleje
- Salg af overskudsrifler til Mosbach’erne
- Rengøringsdame M/K til Gimsing og Vralden afventer?
- Banelejekalender skal ud i cyberspace
- Hvem-gør-hvad-i-SSK-liste skal udarbejdes
(Foreløbigt) program (se bilag)
Alle gæster til gallamiddagen spiser gratis og får en øl, vand eller
glas vin. Yderligere drikkevarer er for egen regning.
Opgaver:
- Yderligere sponsorer, eventuelt varer (øl, vand, pynt, præmier osv)
- Annoncering i dagspresse om Åbent hus
- SSK køber præmier til turnering (genburgs)
- Indbydelser til Galla: (S.U. senest 010513)
- Alle medlemmer indkaldes pr mail
- Snake Billy, Ralf og Mosbach indkaldes pr mail
- Borgmester, Søren Sørensen, Axel & Peter og formand for
Struer Idrætsforbund indkaldes pr. brev
- Jubilæumsbog:
- Søgen efter ”kongebrev.”
- Indkøb engangsservice
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3. EVENTUELT

- Indkøb morgenmad (fredag, lørdag, søndag)
- Indkøb frokost (fredag, lørdag)
- Indkøb aftensmad (torsdag fredag,)
- Lave aftensmad (torsdag fredag,)
- Indkøb salat, brød og kartofler
- Indkøb øl, vand og vin
- Borddækning
- Salathakning og kartofelindpakning
- Koordinering af bartendere
Ammunitionsindkøb.
- KF giver JA et overslag over sidste sæsons forbrug.
- JA spørge PH om deres kommende forbrug
- JA bestiller
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Referent John Andresen 260313

