
Referat for bestyrelsesmøde 08/08-2021 

1: Brochurer. Michael har haft møde med Gitte fra DGI. Der var lavet et oplæg til skolebørn og et til 

Gymnasie/Lærerplads alderen.  

Begge blev godkendt og Gitte vil sende dem til ar ”PR” mand i DGI der laver et oplæg til brochurer og 

sender retur til gennemlæsning. Der kommer så billeder i og de sendes i trykken. 

2: Betaling fra messing er kommet. Det blev til ca. 6650,- 

3: Skuret ved kravlegården skal tømmes og ting smides ud. Der skal en ny tagplade på og behandles mod 

skimmelsvamp. Det bliver nok Jens og Michael der laver dette. 

4: Grøn Weekend 31/7 og 01/08 blev aflyst pga. for lav tilmelding. 

5: Ny Grøn Dag er planlagt til 21/08-2021 kl.08-16. Dette er slået op på Facebook og Hjemmesiden. 

Fischer finder ud af muligheden for at Torben kommer med en minilæsser. 

6: Facebook og hjemmesiden skal gøres mere brugervenlig. Dette sørger Erling og Kenneth for. 

7: Camilla skal have et møde med Poul Erik om regnskaber, overdragelse m.m. 

8: Der skal opsættes en postkasse i boksrummet til pengeposer fra kassevagten. 

Fischer sørger for indkøb af postkassen. 

9: Der skal være en pose med vekselmønter til pengekassen. Camilla ordner dette. 

10: Tankkort. Der skal laves et tankkort til klubben, så det er nemmere, at få brændstof til maskiner og hvis 

nogen kører langt for klubben. Camilla ordner dette. 

11: Der mangler lys på pistolbanerne. Vi kigger først auktioner igennem og ser efter LED lamper. 

12: Nazmirs straf om at have våben i boksrummet og ikke hjemme er talt igennem og bestyrelsen mener 

den må ses som udstået og et klart signal sendt. 

13: Militær historisk vil gerne søge om 300,- til deres sæson afslutning. Dette er bevilget af enig bestyrelse. 

14: Ammunition stiger snart 15-20 %. Det skal vi være klar til. 

Vi tjener meget lidt på mange typer pistol ammunition og burde sættes op, så fortjeneste er på de 10 % det 

er meningen, at vi skal tjene på ammunition. 


