
Referat for Bestyrelsesmøde d. 4. maj 2015 

Deltagere 
Christian Mitteldorf (CM), Poul Erik Hansen (PH), Tommy Trans (TT), Erling Thomsen (ET), 
Kenneth Mikkelsen (KM) 

Dagsorden 
1. Kommentarer til seneste referat 
2. Informationer 
3. Økonomistatus og budgetopfølgning 
4. Planlægning af Mosbach-event 
5. Udarbejdelse af forretningsorden 
6. Opfølgning på strategier og målsætning 
7. Forslag 
8. Eventuelt 

Referat 

Add. 1: Kommentarer til seneste referat 
Tommy har beklaget sig over at seneste referat ikke blev sendt ud på mail, men kun lagt på 
hjemmesiden. Fremover vil det endelige referat også udsendes til bestyrelsen og suppleanter pr. 
mail. 

Poul Erik oplyser om, at vi stadig ikke har adgang til vores konti i Nordea, trods flere underskrevne 
fuldmagter og opfølgninger. Dette vil vi fortsat arbejde på at få styr på. 

På sidste bestyrelsesmøde var der forslag fra Christian om en konkret procedure ved SKV-
ansøgninger for at lette processen for alle parter, og for at sikre at de våben der ansøges om, er 
godkendt til skydning på vores baner, og til de discipliner som Struer Skyttekreds tilbyder. 
Poul Erik har udarbejdet en sådan procedure - se bilag. Proceduren er godkendt og vedtaget. 
Fremover skal denne procedure følges for våbenregistreringer, før de accepteres. Proceduren vil 
snarligt blive lagt på hjemmesiden. 

I forbindelse med denne procedure har vi fastlagt en kontaktperson til vores disciplin, Historisk 
Riffel, som nu varetages af Kenneth Mikkelsen. 
Vi mangler fortsat en ansvarlig for Jæger-disciplinen. 

Add. 2: Informationer 
Der er bestilt pokaler til Mosbach-event ved Jydsk Emblem Fabrik til en værdi af ca. 600kr. 

Bestyrelsen har modtaget en mail, hvori der indikeres at Poul Erik for at have et “uforsvarligt 
økonomisyn”. Dette er tilsyneladende bakket op af den tidligere bestyrelse, og flere medlemmer. 
Denne anklage tages meget alvorligt, da vi ikke kan have en kasserer som foreningens 
medlemmer har stor mistillid til. 
Dette skyldes misforståelser mellem anklager, og beslutninger fra tidligere bestyrelsesbeslutninger 
omkring lånoptagelser og forskellige projekter. 
Efter en del debat, og forsøg på afklaringer af diverse spørgsmål, bliver man enig om at der er fuld 
opbakning til Poul Erik Hansens opgave som kassérer og bestyrelsesmedlem. 



Foreningen har ansøgt om konsulentbistand ved Skydebaneforening Danmark ang. byggeprojekt 
for ny indendørsbane samt klubhus på Vralden, og denne er blevet godkendt. Christian har taget 
kontakt til Søren Bendixen, om rådgivning for projektets videre forløb. Tommy foreslår at udvide 
planen om en 15m bane, til en 25m bane som også kan bruges til pistolskytter. Dette giver god 
mening, og vil tages med i planerne. 
Der er også planer om en løsning på 200m banen, så man kan skyde både 100m og 200m 
samtidig, for eksempel ved at bygge en forvold ved 100m skiverne. 
Bestyrelsen har erfaret, at jægerne har igangværende planer om at bygge et nyt hus til jægerne, 
og Christian vil tage kontakt, for at høre nærmere. 

Den 29. april havde vi besøg fra Politiet ang. sikkerhedseftersyn, hvor baner, boks, våben osv. blev 
efterset, for at kontrollere at de lever op til kravene. Dette eftersyn er godkendt, uden væsentlige 
bemærkninger. Der er nogle opgaver at løse både på Vralden, og på Gimsing. 

Add. 3: Økonomistatus og budgetopfølgning 
Poul Erik fremlægger regnskab og budget med fokus på at afdrage den resterende gæld vi har, 
samt de byggeplaner der står for døren. Et umiddelbart forslag, også ved optagelse af nyt lån til 
byggeri, er at foreningen forventer at kunne afdrage med 75.000 kr. om året. Essensen er, at det er 
nødvendigt med prisstigninger. Bestyrelsen føler at kontingentet i forvejen ligger i den høje ende, 
og derfor foreslår Poul Erik en forhøjelse af priser for skiver, ammunition og indførelse af 
skydeafgifter. Der blev besluttet visse prisændringer som snartligt vil blive afspejlet i en ny 
kasseseddel, og derfra er gældende. 

Jens Olesen gør fortsat et stort stykke arbejde, og er meget behjælpelig med bogføringen. Indtil vi 
selv kan varetage denne opgave, evt. efter uddannelse i at anvende Conventus-programmet, 
sættes der pris på hans tid og indsats. 

Add. 4: Planlægning af Mosbach-event 
Tommy fremlægger program for Mosbach-event. Programmet vil blive synliggjort ved opslag i 
klubben, og på hjemmesiden: http://struer-skyttekreds.dk/event/mosbach-event/. 

Add. 5: Udarbejdelse af forretningsorden 
Poul Erik har udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen i Struer Skyttekreds. Denne 
forretningsorden blev vedtaget. Forretningsordenen vil være at finde på hjemmesiden snarest 
muligt. 

Add. 6: Opfølgning på strategier og målsætning 
Dette punkt er udeladt grundet tidsmangel. 

Add. 7: Forslag 
Ingen forslag. 

Add. 8: Eventuelt 
Ingen bemærkninger.

http://struer-skyttekreds.dk/event/mosbach-event/

