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Referat
Add. 1: Kommentarer til seneste referat
Tommy og Erling mener ikke SKV-ansøgninger skal godkendes af udvalget, da disse ikke har lov
at behandle personfølsomme oplysninger.
SKV-ansøgninger, med kontantbetaling, afleveres til kassevagten, som lægge begge dele, tydeligt
samlet, i en kasse/mappe dedikeret til SKV. Poul Erik anbringer kasse i boksen, markeret “SKV”.
Ved Struer Sommer Event havde Struer Skyttekreds åbent hus, hvor alle udefra kunne komme at
prøve kræfter med skydesporten. Der kom mange gæster for at prøve, og arrangementet var
meget vellykket. Desværre var der meget få fremmødte pistolskytter.

Add. 2: Informationer
Efter mødet med Søren fra Skydebaneforeningen, har han sendt nogle forslag til byggetegninger
(plan og facade). Disse blev der kigget på, og umiddelbart ser det rigtig godt ud. Der blev
diskuteret nogle ændringer som Christian vil melde tilbage til Søren.
Foreningens årlige våbenkontrol står for døren, og der er aftalt tidspunkt for våbenkontroller. SKV
vil være til stede for at overvære kontrollen. Datoerne er som følger (tidspunkter følger normal
åbningstid):
Riffel: tirsdag d. 20. oktober
Pistol, historisk riffel og andet: torsdag d. 22 oktober og søndag d. 25 oktober.
Ved afbud laves aftale med et bestyrelsesmedlem.
Mere information herom, opslås på hjemmesiden, samt i klubben.
Bestyrelsen der beskæftiger sig med de pågældende discipliner vil være til stede under hele
forløbet.

Add. 3: Økonomistatus og budgetopfølgning
Poul Erik fremlægger regnskab og informerer at vi skal have bestilt ammunition til vintersæsonen.
Poul Erik vil udsende ammunitions- og prisliste til udvalgene, og disse skal herefter informere om
hvad der ønskes bestilt.
Struer Skyttekreds har pr. dags dato, kr. 94.814,17 indestående i Nordea og Vestjysk Bank.
Foreningen har 130 betalende medlemmer.
Der er et problem med udestående kontingentbetalinger, og personer uden gyldigt medlemsskab
må ikke købe ammunition eller have adgang til skydebanerne.
Poul Erik vil udarbejde en medlemsliste (som holdes opdateret). Hvis en kassevagt er i tvivl, om en
person er gyldigt medlem tjekkes det i medlemslisten. Ligeledes kontrolleres der om medlemmer
har betalt kontingent. Poul Erik vil informere kassevagter herom.
Kontingent: Hvad dækker det?
Kontingentet dækker bygninger, husleje, el, vand, varme, vedligeholdelse af baner, og andre faste
udgifter til inventar og udstyr, så man som medlem kan komme at skyde på banerne. Ligeledes er
det besluttet at foreningen, gennem kontingentet, finansierer holdturneringer ved DGI og DSU, for
de hold som repræsenterer foreningen.
Ammunition, skiver, drikkevarer og lignende, betales ved de enkelte køb, og dækkes altså ikke af
kontingentet.
Procedure ved indmeldinger
Fremover skal der, ligesom med SKV-ansøgninger, altid betales kontant ved indmeldelse, og
denne lægges, sammen med penge, i kassen.
Ved familieindmeldinger skal der anføres hvem der indgår i familien (husstanden). Poul Erik sørger
for opdatering af indmeldelsesblanketten, så dette kan tilføjes.
MobilePay
Foreningen vil snarest være i stand til at modtage betalinger til hverdagssalg, gennem MobilePay.
MobilePay kan IKKE benyttes til betaling af kontingent eller SKV-ansøgninger.

Add. 4: Børneattester
Børneattester er udløbet og skal fornyes snarest. Dette sørger Poul Erik for, for de personer hvor
det gør sig gældende.

Add. 5: Kommunikation i foreningen
Efter en nylig misforståelse mht. kassesedler, vil bestyrelsen sørge for øget information angående
lignende ting, som involverer medlemmer og personale.
Specifikt vedrørende kassesedler, vil der ved prisændringer informeres med opslag i klubben. Der
skal udarbejdes en prisliste som hænger, fast i klubben. Poul Erik sørger for dette.

Add. 6: Fokus på konkurrence
Der er generelt ikke mange der deltager ved stævner, konkurrencer og turneringer. Alle
bestyrelsesmedlemmer skal promovere disse, og opfordre medlemmer til at deltage ved stævner.

Add. 7: Forslag
Ingen bemærkninger.

Add. 8: Eventuelt
Ingen bemærkninger.

