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Kære medlemmer
I dette nyhedsbrev kan I læse mere om:
•
•
•
•

Generalforsamling
Sponsor arrangement med Sparekassen Kronjylland
Nyt info-system
Skyttemærker til børneskytter

Generalforsamling Torsdag d. 21. Februar kl. 19.00
Torsdag d. 21. Februar afholdes den årlige generalforsamling på Lynghoved.
Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00, men for alle medlemmer inviterer
foreningen på et stykke smørrebrød kl. 18.30 inden selve generalforsamlingen.
Der bliver lagt tilmeldingsliste frem i klublokalet i Februar måned, og tilmelding er
påkrævet til spisning.
Hvis du kun vil deltage i selve generalforsamlingen fra kl. 19.00 er tilmelding ikke
nødvendig.
Dagsorden til generalforsamlingen ifølge vedtægterne.
Hvis du har lyst til at give en hånd med i foreningen, så mød op til
generalforsamlingen og vær med til at præge udviklingen fremover. Vi vil f.eks.
gerne lave flere aktiviteter for børn og have frivillige/forældre til at være med til at
lave træning og konkurrence deltagelse for børn. Det behøver vi din hjælp til.
Sponsor arrangement med Sparekassen Kronjylland

Som i alle har bemærket, så har vi fået gjort rigtig meget ved vores opholdslokale
det sidste halve år.
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Senest har vi fået et sponsorat fra Sparekassen Kronjyllands gavefond på kr. 30.000,
som blandt andet er brugt på at indkøbe et nyt info system og PC samt indrette
børnehjørne med playstation og møbler.
Sparekassen vil gerne lave en formel overrækkelse af sponsoratet til foreningen,
hvor de også vil byde på en bid mad og drikke. Det vil foregå
Mandag d. 4. Februar kl. 18.30
hvor Sparekassen vil være til stede og fortælle lidt om de tilbud de kan give
foreningens medlemmer.
Der er forud tilmelding til spisning, som starter kl. 18.30. Tilmeldingsliste ligger i
opholdslokalet og der kan også tilmeldes på mail: ry-emborg@ry-emborg.dk. Skriv
navn og antal børn/voksne.
Kl. 19.00 skyder vi som sædvanligt denne aften, og Sparekassens repræsentanter
bliver i lokalet, hvis du vil have en snak om, hvad de kan gøre for dig.
Vi håber, at I alle vil bakke op om dette arrangement, da vi er utrolig glade for den
støtte vi har fået fra vores sponsor.
Nyt info-system
For sponsoratet fra Sparekassen har vi indkøbt en TV skærm, chromecast og en ny
bærbar PC, så vi løbende kan opdatere medlemmerne om nyheder i klublokalet.
På skærmen vil du kunne se opslag fra vores hjemmeside, nyheder samt resultater
fra aftenens trænings skydninger.
Vi håber, at du får glæde af systemet og hører gerne om ting, som du synes vi skal
sætte på.
Skyttemærker til børneskytter
Ved vores juleafslutning uddelte vi skyttemærker til børneskytter. Der var
bronzemedaljer til følgende skytter:
Mads Riis, Johan Otto Bøggild, Mads Søndergaard, Alfred Johannes Petersen, Karl
Emil Schøsler, William Klejtrup, Niels Levring Staghøj, Arn Arild Rafael Søndergaard,
Ruben van der Maat, Magnus Sloth.
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Da ikke alle var tilstede ved uddelingen har vi stadig enkelte medaljer til afhentning.
Kom og få din medalje til skydeaften, hvis du ikke har fået den endnu.

Del vores opslag på facebook
Som nævnt i sidste nyhedsbrev, så må du gerne dele vores opslag på Facebook. Jo
mere de bliver delt, jo mere kommer vi ud til nye medlemmer i lokalsamfundet.
Vi glæder os til at se dig på skydebanen – og tag bare naboen og vennerne med. Vi kan sagtens
være flere J
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Husk at holde øje med hjemmesiden, hvor vi løbende skriver nyt. Og se skydetider i kalenderen.
www.ry-emborg.dk
Husk at give vores facebookside et ”like” så du kan blive opdateret med seneste nyt.
https://www.facebook.com/Ry-Emborg-Skytteforening-1560855684129859/

