Bestyrelsesmøde i Struer Skyttekreds
Den 28. marts 2017 kl. 19:00
Deltagere:
John Andresen (JA), Poul Erik Hansen (PEH), Thomas Jensen (TJ), Erling Thomsen (ET), Tommy Trans(TT),
Steen Sandbæk (SS)

Dagsorden:
1. Hængepartier fra sidst?
2. Gennemgang af Web og Facebook
3. Priser og Kasseseddel
4. Byggeplan-status
5. SKV3
6. Hvem er vores indkøber
7. Ammo-status
8. Oprydning/lager/værksteds-status
9. Krolf-husleje
10. Gennemgang af Håndbog
11. Gennemgang af Forretningsorden
12. Eventuelt
13. Næste møde
Pkt. Beslutning
1 Intet under punktet
2 Vores hjemmeside skal bestå af ”statiske” oplysninger og aktuelle begivenheder, mens
vores Facebook skal være dynamisk med løbende nyheder.
Hjemmesiden blev løbet igennem og overflødige faner fjernes.
3 Priser blev gennemgået og rettet til efter de nye indkøbspriser.
JA laver ny kasseseddel og et stort prisskilt til ophængning.
Der kom en diskussion om, at flere og flere er holdt op med at købe indstikskiver, men bare
nasser på klubben ved at plastre inderskiven.
Det blev besluttet at fremover:
 Udleveres kun sorte plastre til tjenestepistolskytter.
 Skiver nedsættes til 1,- kr.
 Alle der plastre inderskiver skal irettesættes, og sidste instans tvinges til at købe en
ny skive. JA laver opslag om dette.
 Der laves en ny indmeldingsseddel, hvor nye skytter skriver under på at acceptere
dette og respekterer vore regler om oprydning, sikkerhed, plastring af bagskiver
efter brug osv.
4 PEH redegjorde for status for møder med kommunen.
Der var en diskussion om, hvordan det nye byggeri skal se ud. Det blev gjort helt klart, at
der ikke er besluttet noget om udformningen endnu.
Der er faldet en bulldozer ned i vore klublokale/skydebaner i Gimsing, med store
vandskader til følge.
5 Der blev diskuteret, om SSK skal SKV3-godkende (transportpåtegning) alle (nye)
medlemmer, for derigennem at få dem sikkerhedsclearet. Vi valgte at vente på de nye
regler, der uden tvivl vil komme.
Det blev diskuteret, hvem der skal have boksadgang, og der var flertal for at begrænse
boksadgang til et absolut minimum.
Det blev indskærpet at gribe ind overfor ALLE, der vil i boksen uden SKV3-godkendelse.
6 De enkelte udvalg står for indkøb af egne forbrugsartikler. Kristian Fischer køber øl/vand.
7 Ammunitionsbehov blev opgjort og JA bestiller.
8 Kim’s aflukke og PEH’s kommende aflukke blev diskuteret, uden konklusion.
9 Krolf-klubbens betingelser blev gennemgået, og det blev besluttet, at de skal betale en
årlig leje på 3000, -kr.for brug af klubhus og baner alle hverdage fra 0800 til 1800 (1500 på
tirsdage) samt lørdag eftermiddage. (med forbehold for aflysning ved skydeaktiviteter)
JA udformer et brev og sender dem.
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Jægerforeninger der bestiller et helt år giver 4500,- kr. om året for en fast hverdagsaften.
Aftener i ”løssalg” til jagtforeninger koster 500,-kr./stk.
Punktet skubbes til næste møde, og alle læser op på Håndbog inden da.
Punktet skubbes til næste møde, og alle læser op på Forretningsorden inden da.
ET slog et slag for Mosbach-besøget i Kr. Himmelfartsferien, og var fortaler for at vores
beværtning af dem skal være af mindst samme høje klasse som de bød os. Det blev
vedtaget.
JA opfordrede til at skaffe SSK-deltagere fra alle afdelinger i så mange discipliner som
muligt.
TT tilbød at være tovholder på besøget.
Næste møde 250417 kl 1830 på Vralden
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Referent John Andresen

