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

Referat fra generalforsamling og ny bestyrelse
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 3. April kl. 20.00
Klubmesterskab 2019
Klubaften: Våbenkendskab med bøssemager A.H.Larsen, Harlev, 10. April kl. 19.00

Rererat af generalforsamling og ny bestyrelse
Torsdag d. 21. Februar afholdt vi den ordinære generalforsamling på Lynghoved. Ca.
18 medlemmer var mødt frem.
Formanden fremlagde sin beretning, som I kan læse om på vores hjemmeside, se
dette link.
Kassereren kunne desværre fortælle, at vores regnskab ikke var klart til godkendelse
på generalforsamlingen, primært pga. alle de problemer vi havde i foråret med skift
af kasserer og deraf følgende problemer med at få adgang til vores konti i Danske
Bank. Det har derfor været vanskeligt at få fremskaffet al dokumentationen fra
Danske Bank til vores regnskab, og som I kan læse senere i dette nyhedsbrev, så
indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling Onsdag d. 3. April kl. 20.00, hvor
eneste punkt på dagsorden er fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2018.
Der blev også valgt ny bestyrelse. Thorvald Ellehede ønskede ikke genvalg, så der
skal lyde en meget stor tak til Thorvald for hans store arbejde i mange år for
foreningen. Vi får dog stadig lov at trække på Thorvald som riffelinstruktør og
banekommandør også fremover.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Karl-Erik Dam Sørensen, mens der var genvalg til Jesper
Damm, Richard Shipway og Preben Bødstrup Rasmussen.
Morten Christensen blev valgt til bestyrelsessuppleant.
Som revisor nyvalgtes Steen Albrechtsen og Jens-Peter Møller blev valgt som revisor
suppleant.
Under eventuelt blev det foreslået at sætte gelænder op i den side af trappen, hvor
det mangler, og som I vil kunne se, så er det allerede sket.
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Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen og ser således
ud:
Formand: Preben Bødstrup Rasmussen (pistol koordinator)
Næstformand: Kjeld Poulsen
Kasserer: Henrik Fuhr Bojesen
Sekretær: Erik Bødstrup Rasmussen (riffel koordinator)
Bestyrelsesmedlem: Jesper Damm
Bestyrelsesmedlem: Richard Shipway
Bestyrelsesmedlem: Karl-Erik Dam Sørensen
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, Onsdag d. 3. April kl. 20.00
På grund af den manglende regnskabsgennemgang og godkendelse på
generalforsamlingen d. 21. Februar indkaldes hermed til en ekstraordinær
generalforsamling
Onsdag d. 3. April kl. 20.00 på Lynghoved, Skanderborgvej 86, 8680 Ry
Dagsorden:
• Kassererens gennemgang af regnskab for 2018 og godkendelse af dette.
• Evt.
Generalforsamlingen starter umiddelbart efter seniorskydning, som afholdes fra kl.
19-20 denne aften. Seniorskydning slutter derfor præcist kl. 20.
Klubmesterskab
Vi afholder igen i år klubmesterskab i riffel og pistol.
Turneringen gennemføres som en handicap turnering, hvor den enkelte skyttes
handicap udregnes som gennemsnit af de 3 seneste skydninger inden
klubmesterskabet starter.
For at deltage i klub mesterskabet skal hver skytte skyde 2 gældende skydninger.
Skydningerne til klubmesterskabet afvikles på følgende datoer:
25. Marts – 1. April – 8. April
Det er tilladt at skyde de 2 tællende skydninger samme aften.
Der skydes i følgende klasser:
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Riffel – Børneskytter
Riffel – Junior og Voksen skytter
Pistol (fra 16 år og op)
Der vil blive hængt en handicap liste op i klublokalet, og den vil også blive lagt på
hjemmesiden inden første turnerings dag.
Klubaften med bøssemager A.H.Larsen, Onsdag d. 10. April kl. 19.00
Vi har længe gerne villet holde en klubaften for jer, der gerne vil vide mere om jeres
våben, hvordan man betjener dem, skiller dem ad og renser dem og meget andet.
Derfor er vi rigtig glade for, at vi nu har mulighed for at invitere til en klubaften med
bøssemager Anders H. Larsen fra Harlev.
Vi holder arrangementet Onsdag d. 10. April kl. 19.00, og det betyder derfor, at
seniorskydning aflyses denne dag.
Til gengæld kan du medbringe dit våben og få mulighed for at lære dets finesser
endnu bedre at kende denne aften.
Der er forhåndstilmelding til arrangementet senest Fredag d. 5. April til enten
Kjeld Poulsen, Tlf. 40337785 eller
Jesper Damm, Tlf. 40798579
Du kan også tilmelde på ry-emborg@ry-emborg.dk samt på den tilmeldingsliste, der
bliver lagt frem på disken i klublokalet.
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/

