Dagsorden for bestyrelsesmøde i Struer Skyttekreds
09. januar 2018 kl.1800 i Gimsing
Deltagere:
John Andresen (JA) Poul Erik Hansen (PH), Erling Thomsen (ET), Thomas Jensen (TJ), Tommy Trans
(TT), Afbud: Steen Sandbæk (SS)
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Kommentarer til seneste referat
Informationer
SKV6
Status på:
1. Skyttecenter Vralden
2. hjælperfest
3. generalforsamling
4. PC-bøvl
5. vedligehold/reparation Gimsing
6. vedligehold/reparation Vralden
7. Brikker og nøgler
Kasseseddel.
Opfølgning på strategier og målsætninger.
økonomi
eventuelt
Beslutning
Intet under punktet
Intet under punktet
JA orienterede om de nye regler.
SSK vil løse kravet ved at have en liste over SKV6-godkendte medlemmer.
JA laver orienterende opslag.
PH har sendt tidsplan til Vingsted, som ikke har reageret endnu.
PH har sendt papirer til Kystdirektoratet for knap et år siden, aht. udvidelse af skydetider,
og således ikke har noget med nybyggeriet at gøre. De foreslog at starte sagen forfra.
Det vil vi ikke. Den efterfølgende behandlingstid vurderes til ½ års tid.
Hjælperfesten afholdes 020218. JA sender indbydelser.
TT bestiller mad til 25 (med mulighed for udvidelse).
Generalforsamling den 260218 kl 1900. JA laver indkaldelse til ophængning på banerne
og opslag på hjemmeside.
Rettelser til vore vedtægter er ikke med i udgaven på hjemmesiden. JA ordner det.
ET og JA er på genvalg, og modtager begge genvalg.
JA spørger Kim Frandsen om han igen vil være ordstyrer.
Vi afholder bestyrelsesmøde 130218 kl 1800, til sidste afpudsning.
De 2 nye PC’ere er tæt på at være indkørt.
Den gamle PC benyttes fremover KUN til Megalink.
TT er bekymret over den manglende HD-plads på de to nye PC’ere. Der laves forbud
mod at gemme film og videoer på dem.
Der er et hul i væggen ellers OK
Vi skal reparere blænder og bagvold. JA tjekker, om vi kan bruge sand i stedet for flis på
volden.
PH har næsten styr på nøgler og brikker. Alle der ikke har behov for boksadgang skal
have inddraget deres nøgler og brikker, så kun kassevagter og trænere har nøgler.
JA er i gang med at rydde op i SKV3’ere. Alle der ikke har behov for boksadgang vil ikke
få fornyet deres SKV3 ved udløb.
Det blev vedtaget at vurdere kassesedlerne priser kvartalsvis, og mærke dem med hvilket
kvartal de er gyldige. ALLE gamle eksemplarer (Digitale og papirudgaver) destrueres
hvert kvartal.
JA foreslog at skrotte ammunitions-kassebogen, og lade et regneark styre forbruget, idet
kassereren indfører dagens salg i regnearket. Det blev vedtaget. JA laver et til PH.
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Vi skal have nedsat et udvalg for at klarlægge, hvad vi vil med det nye skyttecenter.
Udvalget skal bestå af folk fra bestyrelsen og interessenter, der bruger skydefaciliteterne
Vi har efter ammunitionskøb 114 kkr.”på bogen”
PH snakker med en revisor om finpudsning af vores årsregnskab.
PH ønsker at kører videre med Conventus. Det kræver måske et plug-in. Det blev
bevilget.
Vi vil stadig gerne have Fischer til at indkøbe øl og vand. ET tager kontakt til ham.
Hvis Struer Krolfklub ikke ønsker at betale leje, når deres aftale udløber 1. april, blev det
besluttet, at de fremover skal sørge for rengøring af køkken, toiletter og gulve, tømme
papirkurve og vaske håndklæder og viskestykker, en gang månedligt. JA ændrer
kontrakten inden da.
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Referent John Andresen

