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FORMANDSBERETNING
GENERALFORSAMLING 21. FEBRUAR 2019
PREBEN BØDSTRUP RASMUSSEN, FORMAND
Jeg må desværre indlede min beretning med at informere Jer om, at vi i år bliver nødt til at
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling om nogle uger, da vi ikke har været i stand til at
afslutte vores regnskab og få det revideret.
Det hænger sammen med de store problemer vi har haft i forbindelse med skift af kasserer, hvor
vi ikke kunne få adgang til vores konti i Danske Bank og det efterfølgende skift af bank til
Sparekassen Kronjylland.
Vores kasserer, Henrik, vil derfor ikke aflægge regnskab i aften, men give en orientering om
udfordringerne og hvor vi står lige nu.
2018 har været et år med store forandringer i Ry-Emborg Skytteforening, og der har været både
rigtig gode ting og også nogle store udfordringer undervejs.
Vi har en bestyrelse, der er sammensat af personer, som alle har en del at se til ved siden af
bestyrelsesarbejdet, så derfor har vores tilgang både i 2017 og 2018 været, at vi ville forsøge ikke
at gabe over mere end vi kan magte. Og den øvelse kan være svær nok i sig selv, især når vi har
haft ambitioner om at gøre vores faciliteter og systemer lidt mere tidssvarende og forsøge at
komme ud til nuværende og potentielle nye medlemmer via de digitale platforme, som rigtig
mange benytter i dag.
Nye lokaler:
Årets største ambition gik ud på at få renoveret vores opholdslokaler. Det havde vi besluttet
allerede i 2017, men havde fået afslag på de første ansøgninger om tilskud. Vi var derfor i
bestyrelsen indstillet på, at det kunne blive nødvendigt at bruge af foreningens formue for at få
det til at lykkes.
Men, det skulle heldigvis gå anderledes, og det lykkedes os at få et samlet tilskud på i alt 111.000
kr, hvoraf de 14.000 kr er et lån i skydebandeforeningen, som skal betales tilbage.
Tilskuddet er sammensat af et tilskud fra Anlægspuljen under folkeoplysningsudvalget i
Skanderborg Kommune på kr. 30.000, et tilskud fra Skydebaneforeningen på kr. 37.000 samt et lån
på kr. 14.000 og ikke mindst et tilskud fra Sparekassen Kronjyllands gavefond på kr. 30.000.
Sidstnævnte beløb er ikke brugt til selve renoveringen, men til at investere i et nyt informations
system med PC og TV skærm, samt i vores nye børnehjørne med Playstation og nye møbler.
Derfor er det lykkedes os at få nye flotte lyse lokaler med nyt gulv uden at trække på foreningens
formue, og det er vi rigtig godt tilfredse med.
Skift af bank:
En af de store udfordringer vi har måttet slås med i år er til gengæld vores skift af bank fra Danske
Bank til Sparekassen Kronjylland.
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Da vi valgte ny kasserer i foråret fik vi en masse problemer med at få overflyttet rettigheder,
Dankort, NemId mv. til Henrik, som er vores nye kasserer.
Det betød desværre, at Henrik i over 3 måneder stort set ikke kunne få adgang til vores konti, vi
kunne ikke betale regninger, og vi fik rykkere fra adskillige af vores leverandører, som Henrik
måtte kontakte for at få lavet betalingsaftaler med dem.
Vi valgte derfor at skifte pengeinstitut til Sparekassen Kronjylland, og det har været meget positivt.
Ud over at få lokal og hurtig hjælp, så har de været meget behjælpelige med at få flyttet vores
engagement i Danske Bank.
Henrik vil sikkert komme ind på de udfordringer skiftet har givet ham med at lave årets regnskab,
da han har haft mere end svært ved at få overblik over første halvårs konto bevægelser i Dansk
Bank.
Men det lykkedes, og nu er der heldigvis ro på og alt fungerer som det skal igen.
Medlemstal:
Sidste år fortalte jeg om nedgang i medlemstallet, og det har været en anden af vores store
udfordringer i 2018.
Det er desværre ikke lykkedes os at få vendt den negative udvikling, men det ser heldigvis ud til, at
vi har fået stoppet nedgangen, uden at det dog er lykkedes os at få medlemstallet til at vokse igen.
For to år siden havde vi lidt over 80 medlemmer, for et år siden var det faldet til 69 og i starten af
2018 kunne vi se, at det nok nærmere ville lande omkring 50 i 2018.
Det blev desværre også tilfældet, og i dag er vi i alt 52 medlemmer. Dertil kommer 19 midlertidige
medlemmer, dvs. personer, der er blevet registreret til prøve skydninger, men som enten ikke har
meldt sig ind endnu eller ikke er kommet igen. Vi håber selvfølgelig at nogle af
prøvemedlemmerne vil vælge at melde sig ind og støtte foreningen.
Det viser jo i hvert fald, at vi har været i stand til at tiltrække nye til prøveskydninger. Hvad der er
årsagen til, at de ikke er blevet indmeldt ved vi selvfølgelig ikke.
Ændret annonce strategi:
En af årsagerne til, at vi trods alt har fået en del nye til prøveskydninger er sikkert vores nye
strategi mht. Annoncering. Vi har i 2018 annonceret flere gange på Facebook, hvor vi har betalt for
sponserede opslag, så vi på denne måde er kommet ud til rigtig mange mennesker i Ry’s omegn. Vi
kan se, at vores opslag er blevet vist op mod 5000 gange og der har været en del besøg på vores
facebook side og hjemmeside herfra. Præcis, hvor mange nye, der er mødt op pga. annonceringen
er svært at sige. Men annonceringen er meget mere effektiv, målrettet og væsentlig billigere end
annoncering i dag- og ugeblade.
Nye tiltag:
Som medlemmer har I også oplevet en del ændringer i den daglige drift af foreningen. I år har vi
fået de fulde konsekvenser af bandepakken, og vi har indført et system, hvor våben checkes ud
ved kassen og man får en brik med på banen til udlevering af våben.
Vi har skullet se ID på alle nye skytter over 15 år og efter max. 5 skydninger skal alle over 15 have
en SKV6 godkendelse hos politiet. Det har skabt en del ekstra administration, og i den
sammenhæng har vi haft rigtig god hjælp af det nye administrations system, som vi har købt.
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Det er udviklet af en programmør, som også er aktiv i bestyrelsen i Galten skytteforening, så det er
meget professionelt, både mht. funktionalitet og mht. at opfylde kravene fra en skytteforening.
Vi var den første forening ud over Galten, der købte systemet, så vi har faktisk været med til at
tilpasse og videreudvikle det. Og det i en sådan grad, at programmøren, Ole Brøgger, tilbød os at
lave en gratis hjemmeside som tak for hjælpen.
Så derfor har vi også fået en ny og meget professionel hjemmeside op at stå, som jeg håber, at I vil
bruge rigtig meget. Den er integreret med vores administrations system, og det betyder, at I på
hjemmesiden altid kan se den seneste kalender for foreningen og også se jeres resultater fra alle
skydeaftener.
Og vi forsøger også at holde den opdateret med alle nyheder, der er relevante for medlemmerne.
Vi opfordrer også til at like vores facebookside, da der også kommer en masse nyheder, og det er
ofte den hurtigste vej at få korte nyheder ud til medlemmerne.
For at alle dem, der ikke bruger facebook og hjemmeside så meget med, så udsender vi også
regelmæssigt nyhedsbreve til alle medlemmer. Og det bliver vi ved med.
Ud over det ekstra arbejde med SKV’er, så kan det nye system også hjælpe os med at holde styr på
de nye persondata regler (GNPD), da alle data på udmeldte medlemmer automatisk slettes efter
maximum 12 måneder.
Aktivitetsniveau:
Vi måler normalt vores aktivitetsniveau i form af forbruget af patroner.
I 2018 har vi brugt ca 34.000 patroner mod ca. 46.000 i 2017. Så en nedgang på 26%, hvilket
selvfølgelig primært skyldes den nedgang vi har set i medlemstal.
Der er ikke brugt nogen langdistance patroner i 2018, men til gengæld er der medregnet et mindre
forbrug af 9mm patroner til pistol, som vi har begyndt at udbyde til medlemmerne i 2018.
Årets aktiviteter:
På trods af vigende medlemstal og nogle vanskeligheder med at mønstre frivillige nok til at stå for
diverse aktiviteter, så har vi alligevel været aktive på mange områder. Vi har i årets løb arrangeret i
og deltaget i følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubmesterskab i riffel og pistol for medlemmer
Arrangeret riffelstævne i Emborg
Stået for 3. Afdeling af den østjyske vinterturnering i pistol
Arrangeret pokalskydning med Them Skytteforening
Holdt åbent hus ved Spejdernes høstmarked, hvor vi havde 134 skydninger og et overskud
på 2600 kr
Arrangeret udendørs pistol træning i sommerhalvåret i Skanderborg
Deltaget i Ry by Night med skydebane på Kyhnsvej med IR våben
Anskaffet nye våben, bl.a. en ny cal .22 riffel, som vi fik gratis af en borger i Gl. Rye samt
indkøbt en Glock 9mm pistol
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•
•
•
•

Fået lavet jakker til bestyrelse og frivillige.
Afholdt den tradionsrige juleskydning, hvor vi i 2018 også uddelte skyttemærker til vores
børneskytter.
Og så har mange af vores aktive deltaget i diverse stævner og turneringer inklusive
landsdelsmesterskaber og meget mere, hvor der er blevet hentet en del præmier hjem.
Grill arrangement som afslutning på udendørs sæsonen i Emborg.

Nogle af de ting vi desværre ikke nåede i løbet af 2018 var:
• At afholde Skole-DM i skydning. DGI arrangerer dette i efteråret, og det faldt desværre
sammen med vores renovering af lokaler, så vi havde ikke mulighed for at åbne dørene for
5. Klasserne i 2018.
Vi håber, at vi kan tage revanche i 2019 og få arrangeret skole DM igen, som forhåbentlig
kan give nogle nye børnemedlemmer i foreningen.
• At få startet på projekt Fokus med DGI, et projekt for børn med adfærdsvanskeligheder,
som kan bruge skydning som idræt
• At få startet et egentligt børnehold op. Her er det ikke lykkedes for os at finde trænere,
som kan og vil afse en aften om ugen til at træne vores børneskytter og stå for at tilmelde
og arrangere ture til turneringer.
• At få etableret en ordentlig P-plads udenfor Lynghoved. Men som I kan se, så sker der nu
noget på dette område, og vi er blevet enige med Spejderne om at dele omkostningerne
hertil.
Fremtiden – 2019:
Hvis vi kigger frem på den kommende sæson, så håber vi at vi rigtig kan få gang i vores nye lokaler,
og at I vil tage dem til Jer og bruge dem, ikke kun til skydning, men også til socialt samvær og
hygge. Og husk, at vi kan også lave arrangementer for grupper, der gerne vil prøve skydning.
Muligheder og priser for det står på vores hjemmeside.
I 2019 vil vi gerne prøve på at få nogle af de ting op at stå, som ikke lykkedes i 2018 og måske også
nogle nye tiltag:
•
•
•

Vi vil selvfølgelig prøve at få Skole DM i gang igen, og vi vil også være til stede ved
Spejdernes høstmarked med vores åbent hus. Og vi vil også afholde klubmesterskab her i
Marts måned.
Vi vil gerne med til Ry by Night igen, men der er en del usikkerhed omkring vores
skyttekonsulent i DGI for øjeblikket, så lige nu er det usikkert, om vi kan få dem til at
hjælpe.
Vi vil meget gerne gøre mere for vores børneskytter. Det kunne være rigtig godt, hvis vi
kunne få stablet et børnehold på benene, hvor børn træner en aften om ugen, som ikke er
mandag, hvor alle andre også skyder.
Og det skulle gerne give lyst til at deltage i nogle turneringer udenfor egen forening og
rigtig gerne ende op med et hold til DM.
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•
•

Men for at få det til at lykkes har vi brug for, at nogle melder sig frivilligt til at stå for
børneholdet. Vi skal gerne have 2-3 frivillige, som vil bruge en aften om ugen og tage en
skydeleder uddannelse for at kunne være ansvarlig på banen.
Vi håber, at nogle af forældrene i foreningen også kunne være interesseret i at være med
til det.
Der vil også i år blive sommer træning i pistol i Skanderborg mens riffelskytterne skyder i
Emborg. Og vi vil igen tilmelde os til bl.a. pistol turnering og også gerne til riffel turneringer,
hvis der er interesse for det.
I 2019 slipper vi heller ikke helt for nye regler og forordninger. Fra Juni måned er det
lovpligtigt, at der skal være en uddannet skydeleder til stede ved alle skydninger. Så derfor
skal hele bestyrelsen og alle frivillige have bestået prøven som skydeleder her i foråret.
Prøven kan tages på nettet på ca. 30 minutter og kræver at man forud har sat sig ind i bl.a.
sikkerhedsbestemmelserne.

Så der er udsigt til endnu et år med masser af aktiviteter, som vi håber I vil bakke op omkring.
Jeg vil afslutte min beretning med en lidt mere sørgelig ting. I 2018 mistede vi en af vores
pistolskytter, Jan Wackerhausen, som døde i starten af Oktober efter nogle få måneders alvorlig
sygdom. Vi var en del pistolskytter, som kendte Jan rigtig godt som en god kammerat, der altid
stod frem for at hjælpe. Og han var fast mand på vores klubhold i pistolturneringerne. Vi savner
Jan rigtig meget og vil huske ham for en masse gode ting. Æret være Jans minde.

Preben Bødstrup Rasmussen

