
Bestyrelsesberetning 2012 
 

2012 har ikke været et år hvor vi har haft gang i de helt store projekter, vi har holdt igen på at 

investere i større ting, da foreningens økonomi gennem de sidste pr år har været nedafgående.  

I de forgangene år er der blevet lagt mange penge i renoveringer af foreningens lokaler og vi 

bærer stadig på en del gamle lån, der blandt andet omhandler renovering af lokaler og elektronisk 

markering til 50m og 15m baner, derfor har vi valgt at køre en stram økonomisk linje og ikke 

investere i noget der ikke har været nødvendigt. 

 

Vi har dog fået lavet lidt forbedringer på anlægget på Vralden alligevel, vi har fået malet væggen 

mellem de to pistolbaner, da denne bærer præg af vind og vejr, vi har fået lagt fliser ved skiverne 

på den yderste pistolbane og Ulf fik rejst en ny flagstang.  

Vi oplevede også nogle problemer med, at der var nogle der kørte rundt i bil på vores 200m bane, 

dette betød at der kom hjulspor i banen, hvilket så betød, at kommunen ikke ville slå græsset, da 

de havde problemer med at køre på banen pga. disse hjulspor, derfor har vi også fået sat en 

hængelås på bommen til 200m banen, for at forhindre at folk kører på denne. 

Af andre ting kan nævnes at Frank Clavilla har skaffet to stk tv fladskærme til klubben, en til 

Vralden og en til Gimsing, så er der mulighed for at tilkoble en pc eller en dvd, så man kan se film 

eller til brug hvis der skal afholdes kursus. I Gimsing skal skærmen tilkobles megalink anlægget, så 

man kan se resultaterne inde i klublokalet løbende mens der skydes. 

 

Vi har investeret i nye vinduer til klubhuset på Vralden, da de gamle var pilrådne. Bo Just påtog sig 

opgaven med at finde nogle nye vinduer og fik et super tilbud, som vi ikke kunne afslå. Resultatet 

taler for sig selv. 

 

Vi har gennem 2012 haft en hel del problemer med vores alarm på Vralden, der har været en 

masse fejlalarmer, dette har betydet at Dansikring har haft mange udkald til adressen, jeg har også 

været forbi mange gange for at tjekke om der var indbrud, men alt har været fejl på systemet. 

Knop der har alarmsystemet, har Dansikring til at køre alarmudkald for sig, Dansikring overgik i 

2012 til et nyt faktureringssystem, som de havde en hel del problemer med, dette betød, at de 

fakturaer som vi skulle have for udrykninger var op til et halvt år forsinket, så da regningerne 

begyndte at vælte ind i december måned, blev vi først klar over hvor dyrt det gamle system har 

været for os. Vi fik indhentet flere tilbud på alarmsystemer og endte med at vælge Knop igen og fik 

torsdag den 21/2-2013 opsat en ny alarm. Den nye alarm kræver at man har en nøglebrik så man 

kan til og frakoble systemet, dette betyder også, at man kan sidde på alarmcentralen og se hvem 

der kobler alarmen til og fra. Den gamle alarm krævede en dyr overvåget telefon linje, den nye er 

udstyret med et mobilt datakort, hvilket betyder at vi kan nedbringe teleudgiften på Vralden fra 

ca. 3800kr om året til små 600kr. 

 



Sportsåret 

 

Tiden i pistolafdelingen er primært gået på terrænskydning, hvor vi har deltaget i en del stævner 

hen over året. Baneskydning foregår primært på vores indendørs bane, hvor vi er et par stykker 

der deltager i JSF’s vinterturnering, vi har ikke været gode til at komme ud og deltage i 

banestævner i år hverken på 25m eller 15m. Tjenestepistol har vi ikke fået skudt så meget af, som 

vi gerne ville, der afholdes desværre ikke mange tjenestepistol stævner om året, men jeg deltog 

dog selv ved DM i tjenestepistol. 

 

Riffelafdelingen oplevede et år med reduceret medlemstal. Især børneafdelingen nåede helt i 

bund i sommeren 2012: Mange faldt fra. Det var derfor med spænding der blev åbnet til inde 

sæsonen i efteråret med kun 8 børne/juniorskytter og det samme antal aktive seniorer. 

Heldigvis vendte strømmen og efter 3 hektiske tirsdage nåede medlemstallet op på godt 25 

børne/juniorskytter. Skytterne måtte fordeles på 4 forskellige hold. Og stort set alle er holdt ved 

gennem vinteren. Også et par forældre er begyndt at skyde og tilmed med stor succes. 

Desværre er forholdene i Gimsing ikke optimale med så mange skytter og ungdomsafdelingen 

anbefaler, at bestyrelsen sætter sig for, at kigge på mulighed for udbygning af forholdene på 

Vralden således der kan bygges en ny indendørsbane i forbindelse med klubhuset. 

 

Der er gennem det sidste år kommet en del flere jægere til klubben, så der er næsten altid nogle 

der skyder i kravlegården eller 200m banen om søndagen, hvilket er rigtig fint, der giver lidt mere 

liv i klubben og forhåbentligt øger jægernes skydefærdigheder. 

 

Planer for 2013 

 

Vi har ikke planer om nye store projekter i løbet af det næste års tid, vi vil igen gerne bruge et års 

tid mere på at sikre fundamentet i foreningen og sikre at økonomien bliver vendt til det bedre. 

 

Vi har et jubilæum som nærmer sig med hastige skridt, inden dette skal vi have frisket banerne op, 

og vil også gerne have malet lidt i klubhuset, så klubben tager sig godt ud på dagen for jubilæet. 

Hartsyssel Sortkrudt har 25års jubilæum i år og vi har valgt at slå de to fester sammen, dels for at 

spare penge og dels for ikke at skulle holde fest to weekender i træk. Vi mangler dog stadig at få 

styr på det sidste inden jubilæet, så dette vil der blive arbejdet frem mod, så snart den nye 

bestyrelse er nedsat. 

 

Der er gennem de seneste par år blevet mere fokus på våben og deres farlighed i medierne, 

pressen skriver som de har forstand på og det er ikke altid til vores fordel, derfor bliver 

skytteforeningerne og skytterne udsat for mere og mere opmærksomhed.  



Sidste år i marts måned gennemførte Midt- og Vestsjællands Politi en kontrolrazzia mod 42 

skytteforeninger, der blev konfiskeret 38 våben og 18 skytteforeninger på Sjælland blev sigtet for 

div. lovovertrædelser, de fleste af dem gik på reglerne for opbevaring af våben. Det viste sig dog, 

at politiet ikke havde helt styr på reglerne, om hvordan våben skal opbevares, så mange af sagerne 

blev droppet igen. På et tidspunkt vil vi måske blive udsat for noget lignede her i klubben, derfor er 

det vigtigt, at vi får styr på vores våbenopbevaring, dette betyder, at vi skal have skiftet boksdøre 

både på Vralden og i Gimsing. Vi har været opmærksomme på problemet længe og er nu i gang 

med at få det løst, vi har søgt penge hos Struer Kommune og de har givet 14.250,-kr i tilskud, vi 

har sendt en ansøgning til DDS og afventer svar fra dem.  

Nye retningslinjer fra DDS betyder også, at hvis der opbevares mere end 25 våben på en adresse, 

så skal alle våben være låst inde i en boks med en skafor rød dør, dette betyder at Hartsyssel 

sortkrudt’s våben skal ind i den store boks, så snart vi har fået opgraderet døren. 

 

Vi har nogle unikke muligheder her på Vralden, vi kan skyde riffel, pistol, 200m, vi må skyde større 

kalibre på vores baner end mange andre skytteforeninger, vi må skyde westernskydning, vi må 

skyde handlebaneskydning (IPSC), vi må skyde på stålmål og vi må skyde kegler, vi må rigtig mange 

ting, men på grund af den stigende interesse for skytteforeningerne i medierne, er det mere vigtigt 

end nogensinde, at vi værner om vores forening og passer på de muligheder vi har. Vi vil i 2013 

arbejde på at øge sikkerheden endnu mere på skydebanen, men det er noget vi skal hjælpe 

hinanden med, jeg kan ikke gøre det alene, bestyrelsen kan ikke gøre det alene, vi bliver nød til at 

hjælpe hinanden alle sammen. 
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