Referat for Bestyrelsesmøde d. 4. marts 2015
Deltagere
Christian Mitteldorf (CM), Poul Erik Hansen (PH), Erling Thomsen (ET), Kenneth Mikkelsen (KM)
Suppleanter: Tina Rørstrøm (TR), Poul Erik Hansen (PEH)
Fraværende: Tommy Trans (TT)

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af fremlagt dagsorden
Præsentation af ny bestyrelse
Konstituering
Overlevering
a. Regnskaber, budgetter, kasseopgørelser og bilag
b. Bankaftaler
c. Våbenpapirer
d. Nøgle- og kodeliste
e. Navne og funktion på Udvalgsmedlemmer
f. Medlemsliste
g. Referat fra Generalforsamling 2015
h. Filer med godkendte forslag
i. Adgangskode til hjemmeside og Facebook
j. Billeder, grafik og logo
k. Aftaler med brugergrupper
l. Kontaktoplysninger
m. Referater, beretninger, Håndbog og vedtægter
n. Andet
5. Banetilsyn
6. Foreningens visioner og mål
7. Hvilke tilbud ønsker Struer Skyttekreds at profilere?
a. Hvem er ansvarlig for disse tilbud?
8. Hvem har vi til at løse opgaver?
9. Promovering af Struer Skyttekreds
10. Sponsoraftaler
11. Forslag
12. Eventuelt

Referat
Add. 1: Godkendelse af fremlagt dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Add. 2: Præsentation af ny bestyrelse
Bestyrelsens medlemmer gav en kort præsentation af dem selv, og deres erfaring med
bestyrelsesarbejde.

Add. 3: Konstituering
Konstituering af bestyrelsen er endt med følgende:
Formand: Christian Mitteldorf
Kasserer: Poul Erik Hansen
Bestyrelsesmedlemmer: Tommy Trans, Kenneth Mikkelsen og Erling Thomsen

Add. 4: Overlevering
Bestyrelsen modtager, fra den gamle bestyrelse, papirer, dokumenter, regnskaber osv. til de
relevante personer. Nærmere detaljer følger herunder.
a) KM har overleveret regnskaber mm. til PH. Der diskuteres fremgangsmåde mht. fremtidig
betaling af kontigent via. girokort. KM vil få Steen Sandbæk til at klarlægge processen og de
programmer der bruges. PH vil finde ud af hvordan vi i fremtiden opkræver kontigent, og andre
betalinger. Det har været på tale at indføre betaling med kreditkort. I den forbindelse vil PH
undersøge mulighederne mht. regnskabs- og betalingskort programmer.
b) Der er stemning for at skifte bank, og PH vil forhøre om mulighederne herfor. Der er en
begrænsning mht. indbetalinger, da man ikke kan se hvem der har indbetalt penge. Dette skal
ændres, så vi får mere information om betalinger (ved skift fra +73 til +71).
c) Våbenpapirer (SKV’er, indeværende våben) er overdraget til CM, der vil forsøge at organisere
det lidt bedre.
d) KM Har modtaget masterkode fra Knop, som ikke er korrekt. KM vil skaffe de resterende
papirer fra Kim Frandsen.
e) Struer Skyttekreds er inddelt i mange områder, og hvert område skal have et repræsentativt
Udvalg. Der blev diskuteret hvem der kunne være interesseret i at være i de pågældende
Udvalg, og dermed have ansvaret for aktiviteter på dette område. Bestyrelsen har foreslået
følgende personer: Pistol: Kim Frandsen og Steen Sandbæk, Jæger: Steen Sandbæk,
Historisk Riffel: Frank, IPSC (ikke profileret): Kim Frandsen, Tjenestepistol: Kim Frandsen. PH
vil kontakte de ovennævnte kandidater, og høre om de er interesseret. Da Sortkrudt i princippet
ikke er en del af SSK, varetager de selv deres egne interessser - og har ikke noget udvalg.
f)

Den mest aktuelle medlemsliste findes i Conventus. CM har fået adgang hertil. Medlemslisten
skal fremover holdes opdateret.

g) Referat fra Generalforsamlingen er sendt ud til alle medlemmer af bestyrelsen, fra John
Andresen, herunder beretningen. Referatet indeholder flere vedtægtsændringer, og PH vil
sørge for, at Håndbogen og Vedtægterne bliver opdateret (på hjemmesiden).
h) Dette punkt blev ikke diskuteret.
i)

De nødvendige IT-oplysninger (Hosting, hjemmeside, e-mail, Facebook), samt ejerskab hertil
er overdraget til CM.

j)

Det er ikke kendt hvem der er i besiddelse af disse. CM vil tage kontakt til de formodede
indehavere.

k) Der er ikke fastlagt en banekommandør for hvert baneafsnit, som på faste skydedage har det
overordnede ansvar, for at skydning forløber sikkert. Dette skal udnævnes, også iht. forsikring.
CM har ansvar for, årligt at underrette kommunen om, hvor mange skud der er i voldende pr.
kaliber.
l)

Kontaktoplysninger på Bestyrelsen kan findes på hjemmesiden. De endelige udvalgspersoner
skal findes, og herefter skal disse også være at finde på hjemmesiden.

m) Der er ønske om at indsamle alle tidligere referater, beretninger osv. De nyeste er at finde på
hjemmesiden, men der ønskes at alle eksisterende dokumenter skal tilføjes til hjemmesiden.

n) Intet andet indtil videre. Hvis i har oplysninger og/eller dokumenter som skal overgives til
Bestyrelsen, skal det sendes til CM.

18.20 - Pause m. smørrebrød

Add. 5: Banetilsyn
Det er normalt Kim Frandsen som står for dette. Bestyrelsen anbefaler fortsat Kim Frandsen. Ved
banetilsyn skal der aflægges rapport med resultater, kommentarer og råd til Formanden.

Add. 6: Foreningens visioner og mål
Struer Skyttekreds’ største ønske og vision er at samle foreningens baner på Vralden - altså flytte
aktiviteter og baner fra Gimsing Skole. Dette kræver meget arbejde for at kunne realisere, men er
noget der fokuseres meget på. DGI Skydning tilbyder gratis, at sende en konsulent som kan
vurdere, planlægge, og prissætte projektet. PH vil ansøge om konsulentbistand ved DGI Skydning.
CM vil skaffe nuværende byggetegninger- og planer.
PH fremlægger visionsplan fra et visionsmøde i 2013, med mange gode forslag og fokuspunkter,
som vil blive gennemgået ved nærmere lejlighed.
TR foreslår at arrangere et Biathlon af hensyn til, og for børnene.

Add. 7: Hvilke tilbud ønsker Struer Skyttekreds at profilere?
Struer Skyttekreds tilbyder mange andre former for arrangementer, såsom firmaskydning og
polterabends. Disse arrangementer er før styret af John Andresen, og det vil det fortsat blive.
Udover disse, kan man overveje at deltage ved den kommunale “Kom og Se”-dag.
Der tales også om at tilbyde bueskydning, da vi har faciliteterne til dette.

Add. 8: Hvem har vi til at løse opgaver?
Bestyrelsen skal sørge for at meget arbejde bliver lavet, for at alt kan løbe rundt, og foreningen kan
drives. Men det er ikke meningen at bestyrelsen skal lave alt det praktiske. Derfor forventes det, at
medlemmerne, som en forening, hjælper til med de praktiske opgaver, blandt andet ved “Grøn
dag”.
For at kunne afholde “Grøn Dag” er det vigtigt bestyrelsen er helt klar over hvad der skal laves.
Derfor bedes alle oplyse om mangler, samt komme med forslag til ændringer på bygninger,
inventar, baner osv. Alle Udvalg skal meddele Bestyrelsen om ønsker vedr. vedligeholdelse,
hurtigst muligt. Gerne med tilbud om hver der kan lave det. Der må ikke laves noget, uden det er
godkendt af Bestyrelsen.
KM vil spørge Klaus Hald, om han fast vil se efter udvendig og indvendige mangler, og generel
vedligeholdelse.
Af konkrete opgaver har vi:
- Peter Have slår græs på udendørsbanerne.

- Dorthe Gregersen rengør lokalerne.
- Kristian Fischer indkøber øl og vand.

Add. 9: Promovering af Struer Skyttekreds
Struer Skyttekreds har en fordel i, at vi tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter. Det er samtidig et
ønske, at vi får så mange aktive medlemmer som muligt. Derfor ønsker vi at promovere Struer
Skyttekreds på bedste vis, blandt andet gennem vores hjemmeside, samt sociale medier.
Alle medlemmer opfordres til, at indsende forslag til nye aktiviteter, samt hvordan vi kan promovere
de aktiviteter vi har, for at øge omtalen og forhåbentlig trække flere medlemmer til.

Add. 10: Sponsoraftaler
Der tales om at forhandle en sponsoraftale i forbindelse med skift af bank. Bestyrelsen ønsker
også andre sponsorer for øget indtægt, og vil undersøge mulighederne herfor.

Add. 11: Forslag
Der er foreslået at lave et såkaldt hylsterfang, der kan fange og opsamle patronhylstre foran
skydepladserne. Der opfordres til at alle samler deres hylstre op, og smider i de dertil egnede
spande.

Add. 12: Eventuelt
Der skal gøres klar til sommersæsonen. De valgte udvalg bør udforme lister over mangler, og ting
der skal være i orden inden sæsonstart.
PEH har gummiruller/bånd til brug på pistolbanerne, som han vil donere til klubben. KM og ET vil
afprøve om det kan fungere.
20.00 - Mødet afsluttes.

