
Bestyrelses møde 14/5-2012 

1. Bo har trukket sig, hvad gør vi? 

Klaus over tager posten pt., Kim sørger for at pengene fra kassen bliver bragt jævnligt i 
banken. 

 

2. Status på kontingent indbetalinger 

? efter netbank og kasserer papirerne er overtaget fra Bo, bliver der fulgt op på dette.  

 

3. Første kvartals regnskab/indtægter ifølge kassesedler 

Pt. ingen status, da Bo har trukket sig. 

 

4. Kasseseddel 

Det bliver ændret lidt på kasseseddel og priser opdateres 

 

5. Våbensikkerhed/kontrol/forsikringer hvordan er jægerne dækket? 

Vi skal alle hjælpe hinanden med at være obs. på sikkerheden og særligt opmærksomhed på 
nye medlemmer. 

Kim undersøger hvordan jægerne er dækket ind i forbindelse med forsikring 

 

6. Græsslåning 200m bane, bommen skal låses 

Der er blevet kørt rundt med en bil på 200m banen, derfor skal der lås på bommen, Henrik 
fremskaffer en lås til bommen. Frank skaffer plader til afdækning af hul ved gammel 
markørgrav. 

 

7. Aktivitets krav, kunne det være en ide at sige, at alle pistol skytter skal deltage i nogle 
interne stævner vi holder, så kunne man registrere resultatet i stævneprogrammet og 
sende dette ind til kap. Når der så er våbenkontrol, så kan man direkte se på listen 
hvem der har skudt i løbet af året, man kan bare sætte kravet til to gange deltagelse i 
løbet af et år (kassevagter behøver ikke deltage) Stævnet skal bare køre en normal 
træningsaften en gang pr. mdr, eller en gang hver anden mdr. På denne måde vil der til 
våbenkontrollen ikke være nogen tvivl om hvem der er aktive eller ej. 



Forslag henlagt pt., det er meget svært at finde en løsning på denne problemstilling. 

 

8. Møde andre afdelinger, Olympia/riffel 

Møde med Olympia, forslag den 30/5, møde riffelafdeling, forslag den 12/6. Frank undersøger 
om de kan 

 

9. Jubilæum, hvad gør vi? 

Kim kontakter Torben Ohms ang. jubilæumsskrift. 

Opråb i foreningen, hvad forventer folk af jubilæet, hvor meget skal vi arrangere?  

 

10. Status pt., hvad hænger/mangler? Grøn dag, hvornår? 

Skal laves: dækplader markørgrav 200m, maling, oprydning, pinde stålmål, rep af væg mellem 
pistolbaner, lampeledninger organiseres så de hænger pænt, pærer til lamper, grave ud til 
standpladser for tjenestepistol pistolbane 1-10, sand til samme. 

Grøn dag, forslag om at holde to weekender i træk, 9-10/6 samt 16-17/6  

 

11. Eventuelt 


