
Bestyrelses møde Struer Skyttekreds 4/9-2012 
 

1. Opfølgning på sidste møde 
 

2. Telefon liste til alarmcentralen 
- Hvem skal der ringes til? 
 
1. Kim, 2. Tommy, 3. Frank 
 
 

3. Vralden indendørs 
a. Boksdør 
b. Indretning af klublokale 
c. Vinduer 
d. Maling 
e. Toilet ombygning, handicap 
 
a. Kim indhenter tilbud 
 
b. der bliver talt om, om det ville være fordelagtigt at ændre på indretningen på Vralden, da 
der er problemer med folk der gerne vil bruge køkkenet, men ikke må opholde sig på den 
anden side af den røde dør. Der bliver ikke besluttet noget. 
 
c. Frank har indhentet tilbud. Bo havde vist også et tilbud på hånden, vi afventer og hører 
hvad Bo har af forslag. 
 
d. Maling af klubhus Vralden, der afventes pt. 
 
e. Der aftales et møde med Olympia, for at afdække hvad det er de ønsker. 
 
f. hæftepistol til skiver (jægere) lænkes med en kæde i kravlegården, da der hele tiden er 
problemer med at de forsvinder eller ikke virker. 
 
g. rampe til kørestol, dette mangler ved for døren, høre olympia om, hvad der mangler. 
 
 
 

4. Vralden udendørs 
a. 200m banen, hul afdækkes, stadig problemer med kørsel på græsset/bom låses 
b. Maling af baneadskillelse, status 
c. Overdækning af pistol baner 
d. Tilretning af fliser 
 
a. nøgle til bom aflevere til kommunen af Bo. Der laves forstærkning af bro over den gamle 
markørgrav, udføres af Klaus og Frank 
 
b. ¼ færdig, Klaus fortsætter. 
 
c. nedstemt pt. 
 
d. Klaus foreslår at fliserne foran klubhuset tilrettes så de ikke er skæve. 
 



5. Salg af våben 
 
Der laves opslag på væggen på Vralden 
 

 
6. Jubilæum 

a. Hvornår har vi jubilæum? Tommy og John er begyndt at invitere folk til Kristi himmelfart, 
men ifølge vedtægterne har vi først jubilæum den 19/5-2013, dvs. i pinsen. 
b. Hvor meget skal vi gøre ud af det/hvad forventer folk? 
 
a. det lyder fornuftigt at holde jubilæum sammen med sortkruds afdelingen, da det vil spare 
os for en masse arbejde 
 
 

7. Våben kontrol 
a. Hvornår skal det afholdes? 
b. Der skal sendes brev ud til alle medlemmer med våben (i hvert fald dem der ikke 
kommer i klubben) hvad skal brevet indeholde? 
 
Kim finder en dato og forfatter et brev til dette 
 

 
8. Jyllands skytte forbund 

- Skal vi være medlem, kontingentet er steget fra 1.000kr til 5.270kr, hvor aktive er vi i JSF? 
 
Dette viser sig af være en misforståelse, vi skal være medlem af JSF, det er der igennem vi 
betaler til unionen, som vi skyder under og er forsikret af. 
 

 
9. Hængepartier/div? 

 
Frank mangler en nøgle og kode. 
Gennemgang af de høreværn vi har, skal der købes nye, hvor mange har vi. 

 
 

 


