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Referat
1: Kommentarer til seneste referat
Poul Erik påpeger, at det er uklart hvad kontingentet går til, især herunder, om man skal betale for
slidtage af skydebanerne, gennem ammunition og diverse, eller det dækkes af kontingentet. Det er
besluttet, at alt “faste” dele af skydebanerne, dækkes af kontingentet.
Dette indebærer blandt andet rammer rundt om skiver, og andet fast inventar. Kort sagt, alt som
forventes at være i til stede i ordentligt stand, for at kunne benytte banerne til skydning.
Christian gør det bemærket, at tidligere referater ikke altid godkendes inden for den angivne tid,
eller overhovedet, og er utilfreds med dette.

2: Dato for næste møde
Christian foreslår mandag d. 11. januar 2016, med fokus på Generalforsamling og bestyrelsens
beretning. Forslag til Generalforsamlingen må meget gerne være formanden i hænde inden dette
møde.
Der er foreslået afholdelse af julefrokost fredag d. 8 januar 2016, for hjælpere, bestyrelse,
kassevagter osv. Dette er en tradition vi ønsker at videreføre. Der er ikke besluttet ansvarlige for
de enkelte opgaver ved dette arrangement. Dette besluttes senere, bestyrelsen imellem.

3: Informationer
Christian informerer at der er etableret internetforbindelse i Gimsing, blandt andet til brug af
MobilePay, og så medlemmerne kan få information på hjemmesiden, og andre steder.

Den øvrige bestyrelse er utilfreds med at denne bestilling ikke er informeret. Christian påpeger at
denne form for driftrelaterede beslutninger af lav værdi ikke bør være nødvendige at beslutte ved
bestyrelsen, men er enig i, at det burde være informeret. Dette beklages inderligt.

4: Økonomistatus og budgetopfølgning
Poul Erik fremlægger regnskab og medlemsliste.
Struer Skyttekreds har pr. 19 oktober 2015, kr. 24.682 indestående i Nordea og kr. 85.349 Vestjysk
Bank. Foreningen har dags dato 142 betalende medlemmer.
Det skal dog siges at der, som sædvanligt, er mange større udgifter i slutningen af året.
Der er gjort bemærket at kassesedlen for nogle kan virke forvirrende og upraktisk. Poul Erik vil
tilrette kassesedlen for at undgå misforståelser fremover.
Erling og Kenneth fremlagde idé om et tilbud: en æske CCI samt 5 skiver i en pakkepris. Denne
pakkeløsning indføres til en pris a’ 30kr. Poul Erik laver ny kasseseddel hvor dette indgår.
Bestyrelsen er enige om, at interne turneringsskydninger vil fremover ikke figurere i regnskabet, da
det som sådan ikke har noget med foreningens regnskab at gøre. Istedet vil indtægterne komme i
en kasse for sig.
Der har været en diskussion angående familiekontingentet. Lige nu koster det 1200 kr. for en hel
husstand uanset antal af medlemmer. Det er foreslået, at det fremover skal koste 1200 kr. for de
første to personer, og derefter 300 kr. for hver efterfølgende person. Dette er blot et eksempel.
Poul Erik vil udarbejde et konkret forslag til næste møde. Herefter vurderes det om det skal
fremlægges ved Generalforsamlingen.

5: Strategier og Målsætning
Punkt udeladt grundet tidsmangel. Videreføres til næste møde.

6: Forventninger i Bestyrelsen og foreningen
Punkt udeladt grundet tidsmangel. Videreføres til næste møde.

7: Reparation af tag på Vralden
Tommy har indhentet tilbud fra tømrer omkring skiftet at 144 stk eternitplader, udskiftning af lægter,
spær og arbejdsløn, til en samlet værdi af kr. 89.375.
Det første kritiske punkt er at lappe taget, ved at udskifte nogle plader, eller hvad der nu skal til.
Poul Erik hører Svend Erik om han kan finde på en hurtig løsning.
Næste punkt er at få udskiftet hele taget, som nævnt ovenfor.
Tommy spørger Johns Tømrerfirma og indhenter endnu et tilbud.
Christian hører Søren Bendixen om der er nogle ting vi skal være opmærksomme på, eller der skal
tages hensyn til.

8: Vedligeholdelse og istandsætning af skydebaner
Punkt udeladt grundet tidsmangel. Videreføres til næste møde.

9: Udpegning af varetager for nøgler, koder og alarm
Det store problem ved dette punkt er, at der ikke er nogle som ved ud af hvordan alarmen virker.
Kenneth vil tage fat i alarmselskabet, for at få 100% kontrol over systemet.

10: Koordinering af Våbenkontrol
Der skal ligge en våbenliste i boksen på Gimsing, som bruges tirsdag, torsdag og søndag på
Vralden. Dette er for at sikre at alle våben tjekkes på den samme liste. Listen overdrages herefter
til formanden.
Vi har nogle våbenkontrollører der skal komme, og der skal være klar til at de kan komme ind i
klubben og boksen.
Poul Erik står klar tirsdag.
Kim Frandsen er her torsdag.
Tommy og Christian er klar søndag, helst fra kl. 9.

11: Orden og rydelighed i foreningen
Erling er irriteret over at der gang på gang er fyldt med borde og andet i “Kravlegården”. Ligeledes
er det blevet gjort os opmærksom, fra John Andresen, at der flyder med flasker, dåser og andet,
fordi folk skyder til måls efter dette på kravlegården. Desuden at pistolbaner er i uacceptabel stand.
Bestyrelsen opfordrer strengt folk til at rydde op efter sig selv. Vi vil ikke se den slags ligge og
flyde. Hvorvidt folk overhovedet må skyde efter disse genstande vil blive diskuteret snarest.
Bestyrelsen opfordrer strengt til at medlemmer hjælper til med at ryde op efter sig selv hver gang.
Det gør det meget nemmere at vedligeholde og mere behageligt at komme i klubberne.
Poul Erik påpeger at der fremover bør udnævnes en person ansvarlig for at klubberne altid
fremstår rene, pæne og rydelige, både indendørs og udendørs - og at banerne altid er i en stand
der er acceptabel.
Det indebærer Pistolbaner, værksted, riffelbaner, kravlegård, depotrum, klublokale, boks, toiletter
og køkkenområdet.
Poul Erik vil fremover dække hele Gimsing, samt riffelbaner på Vralden. Der er ikke tildelt personer
til de andre områder. Medlemmer bedes meget gerne melde sig!

12: Byggeprojekt: Nye tegninger og prisoverslag
Punkt udeladt grundet tidsmangel. Videreføres til næste møde.

13: Eventuelt
Erling og Kenneth påpeger at holdningen om at Riffelskytter er vigtigere end Pistolfolkene, dukker
frem i klubben. Dette vil bestyrelsen meget strengt påpege IKKE er tilfældet. Der skal ikke være
nogen tvivl om, at alle medlemmer uanset afdeling er lige vigtige i foreningen. Hvis det ikke er den
opfattelse der er, er det naturligvis meget beklageligt, og dette er bestemt ikke hensigten.
Erling har meddelt sig uenig i en beslutning foretaget den 9. april, angående de forskellige
skydeudvalgs samlede økonomi. Erling mener, sammen med mange andre fra Pistolafdelingen, at
hver afdeling bør have selvstændig økonomi. Beslutningen er foretaget med flertal og er derfor
gældende. Desværre står der i Håndbogen, grundet den ikke er blevet opdateret, at hver afdeling
har selvstændig økonomi. I øvrigt er håndbogen generelt ikke opdateret, og er altså mangelfuld,

samt fejlbehæftet. Håndbogen vil blive opdateret hurtigst muligt, så den altid reflekterer
retningslinierne i foreningen. Poul Erik har fremsendt forslag til ændringer i håndbogen.
Der er en diskussion om, hvorvidt beslutninger tager ved bestyrelsesmøde er mere gældende end
hvad der står i Håndbogen. Begge emner vil blive taget op ved næste bestyrelsesmøde.
Der er utilfredshed for at høreværnene på Vralden er gamle og slidte. Bestyrelsen er enige om, at
der indkøbes 10-15 nye høreværn til Vralden. Kenneth har meldt sig til at bestille nye.

