
Referat fra bestyrelsesmøde 
Limfjordsskolen 
Torsdag den 29. Januar 2019 kl. 17.30 – 19.30 
Deltagere: Erling Thomsem, Tommy Trans, Thomas E. Jensen, Kenneth Mikkelsen, Poul Erik Hansen 
  
  
Dagsorden: 

 Byggeprojekt 
o Hvad skal projektet omhandle? Hvad kan lade sig gøre?  Poul Erik fortsætter med at 

undersøge indendørs skydebane, samt klubhus, samt samarbejde med Gitte 
Vinther fra DGI. Kristian Fischer undersøger forhold vedr. miljøkrav til baner og 
bygninger, samt overordnet tovholder på total projektet, incl. rentabilitet på eks. 
langdistancebanen. Poul Erik og Kristian har kontakt til Skydebaneforening 
Danmark i henhold til egne ansvarsområder vedr. byggeriet. 

o Hvem sørger for afklaringer i forhold til miljøudfordringerne? Kristian Fischer 
o Hvor mange interessenter er der? Dette bearbejdes sammen med Gitte Vinther fra 

DGI. Poul Erik er tovholder på denne del. 
o Andet? Erling informerer Kristian Fischer. 

 Generalforsamling (mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00) 
o Opslag på baner og medier? Er OK 
o Hvem er på valg? Poul Erik, Thomas og Tommy. Alle accepterer genvalg.   
o Forslag? Ingen pt. 
o Regnskab? Poul Erik gennemgik regnskab, som bliver revideret i uge 6. 
o Andet? Tommy sørger for brød til 35 deltagere. Hvis der indkommer forslag 

indkalder Erling til kort møde. 
 Lejere og priser 

o Struer Jægerforening - 4500 kr for hele året incl. brug af klubhus. OK 
o Hjerm Jagtforening - 1200 kr for 6 onsdage – kun 100 meter bane. OK. Poul Erik 

informerer Hjerm Jagtforening 
o Struer Krolf klub – gratis mod rengøring af klubhus. OK. Poul Erik informerer 

Krolfklubben. 
o Andre? Nej 

 Ordensregler 
o Hvem sørger for orden i lokaler og baner? De respektive afdelinger (pistol, riffel, 

sortkrudt) sørger selv for daglig orden på egne baner. Der skal udpeges plads til de 
ting der skal opbevares på de respektive baner. 

o Hvem gør rent? Og hvor tit skal det gøres? Rengøring i klubhus/toiletter - fra 1. 
April til 30. September = Krolfklubben. Fra 1. Oktober til 31. Marts = 
Sortkrudtskytterne. 

o Andet? Der planlægges en oprydningsdag medio marts for alle afdelinger. På dagen 
skubbes flis op i volden på 50 meter banen. Hvis vejret tillader det inden kan flis 
flyttes inden. Erling aftaler tidspunkt og udlån af maskine til formålet. Alle brugere 
sørger selv for alm. oprydning på egne skydedage efter behov. Lokaler og baner 
skal til enhver tid fremstå ryddelige og pæne. 

 Luftvåben 
o Hvad har vi bestilt? og hvornår får vi dem? Vi har bestilt 4 rifler og 4 pistoler. 

Forventes leveret i februar måned. 
o Hvordan får vi fyldt luftbeholdere i det daglige? Der indkøbes en brugt dykkerflaske 

som trykprøves og opsættes. Pris = 2 æsker 9mm amo. 



o Hvordan får vi startet op med holdtræning og brug af luftvåben? Holdtræning 
startes op så snart der er materiale til undervisning. Materiale leveres af Gitte 
Vinther fra DGI. Holdtræning køres om sommeren på cal. 22 og andet. 

o Hvordan får vi solgt CO2 våben? Erling undersøger om nogen i klubben vil købe. Vi 
har vist 7 stk. 

o Hvordan får vi solgt de ældste Anschütz rifler, som vi har i overskud? Erling 
undersøger om nogen i klubben vil købe til 2000 kr pr. stk. Poul Erik har spurgt i 
DGI Vestjylland om der er foreninger som vil købe. Vi har pt. 4 stk til salg. 

o Andet? Nej 
 KAP skydninger 

o PH indrapporterer KAP skydninger. Dette fortsætter. 
o Hvem varetager klassificering og overholdelse af klassekravene? Poul Erik for riffel. 

Kenneth for pistol. 
o Hvem sørger for stævner, turneringer, mv.? Poul Erik for riffel. Kenneth for pistol. 
o Andet? Nej 

 Kassevagter 
o Nye blanketter til kasseafregning og indmeldelse (Forslag fra Poul Erik). Accepteret 

af alle. Nye blanketter lægges op på PC’ere. 
o Retningslinjer for udgiftbilag – Hvad skal som minimum være til stede? Udgifter 

aftales med kasserer. Der må ikke bruges penge fra salgsposer. Refusion efter bilag 
eller sende regninger til kasserer. 

o Retningslinjer for MobilePay – Hvordan får vi gebyr dækket? Vi appellerer til alle 
brugere om at tillægge 0,75 kr pr. transaktion. 

o Retningslinjer for SKV håndtering – Hvordan sikres SKV6? Erling sikrer SKV6 for alle 
relevante nye medlemmer. 

o Andet? Nej 

 


