Bestyrelsesberetning 2014.
Vi har haft jubilæum, som var en stor succes både åbent hus om eftermiddagen og
festen om aftenen med blandt andet deltagelse af vores venskabsklub fra Mosbach
Ungdomsafdelingen:
Ungdomsafdelingens strukturering med faste skydetider og skydehold er kørt ind og
det fungerer fint. Alle ved hvornår de skal komme og der er både våben og bane til
hver enkelt.
Som noget nyt er indført forældreskydning, så man får mulighed for at dyrke skydesporten sammen som barn og forældre. Derfor er seniorskytterne flyttet over til
skydning på tirsdage for at få mulighed for at trække på flere hjælpere. Det har resulteret i fuld belægning på alle baner fra kl. 15.30 til kl. 20.00, hvilket er et gennemløb
på knap 50 skytter hver tirsdag.
Vi har til 2 stævner har stillet med 27 og 28 skytter, hvilket ikke er set før i så stort
antal. Vi plejer at stille med 8 – 12 skytter til stævner.
Vi bliver nødt til at stoppe for nye skytter, medmindre vi udvider med endnu en skydedag i ugen. Det kan selvfølgelig åbne op for muligheden for at nogle vil træne endnu mere og dermed blive bedre skytter.
Riffelafdelingen:
De deltager ikke med ret mange i sommer turneringen.
Vi skød en intern konkurrence på 50 meter og påbegyndte en renovering af 200 meter markeringsgraven. Der blev ikke, som planlagt, skudt på 200 meter banen, selvom der var flere ønsker om dette. Vi håber at få banerne klar til sommeren 2014.
Til indendørssæsonen blev alle turneringsskytter enige om ville skyde turneringsskydning under unionen og derfor indløste alle, samt et par nye et unionskort. Vi kunne
derfor stille med de sædvanlige 3 hold i 15 meter turneringen og 2 hold i 10 meter
turneringen. Vi anbefaler at alle får anskaffet Unionskortet, der giver mulighed for at
deltage i både stævner, turneringer og øvrige tilbud fra unionen.
Pistolafdeling:
Struer vandt amtsmesterskabet, som vi har deltaget i gennem vinteren.
Der stadig pæn deltagelse til terrænskydning, blandt andet ved DM.
Det kan ses af regnskabet at skydeaktiviteterne er steget en del, så der har været
mere liv i klubben i år end tidligere.
Visionsgruppen:
Gruppen skulle ” fremkomme med brugbare ideer og forslag til bestyrelsen i Struer
Skyttekreds, med henblik på at udstikke den retning som foreningen skal gå i. ”
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 bad derfor gruppen om at komme med løsninger til at dække de økonomiske og bemandingsmæssige udfordringer i oplægget.
Fundraising/byggeplaner:
I de sidste par år har Poul Erik Hansen, hjulpet bestyrelsen med arbejdet vedr. planlægning af bygning af ny 15 meter bane og udvidelse af klubhuset på Vralden, og
skaffe midler til foreningen ifbm. sponsorater og fonde.
Der er taget kontakt til Struer Idrætsforbund, som har lovet at hjælpe med at afsøge
muligheder for opbakning i Struer Kommune til byggeriet. Dette har foreløbig resulteret i et oplæg til videre handling omkring ansøgning, som skal afsluttes i første halvdel af 2014.
Det er vigtigt at påpege at forudsætningerne for både byggeplaner og fundraising er
at Struer Skyttekreds kommunikerer sine visioner og målsætninger for fremtiden og
at foreningen er enig om disse. Grundlaget for at komme på tale med sponsorater og
støtte er at bidragsyderne kan se at pengene er givet godt ud.
Opfordringen fra ungdom/riffelafdelingen er at der etableres et samarbejdsudvalg bestående af bestyrelse og de respektive skydeudvalg i klubben.
Generelt:
2013 var igen et år uden overblik over klubbens økonomi. Det eneste regnskab bestyrelse modtog i løbet af hele regnskabsåret var det årsregnskab, der blev fremlagt på
generalforsamlingen 2013. Som jeg nævnte i min sidste beretning, er det ikke en
måde af styre en forening økonomisk. Alle bør nu kunne se, at ”Bo-modellen” med en
kasserer af navn, der skal bakkes op af revisoren, som løbende skulle lave regnskabet, ikke fungerer. Det er derfor et krav fra bestyrelsen, at vi får indvalgt en kasserer
i bestyrelsen, der er i stand til løbende at lave et regnskab, så vi igen kan få overblik
over foreningens økonomi.

