Ry-Emborg Skytteforening

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato for møde:
Mødedeltagere (og evt.
afbud)

1. December 2020
Preben Rasmussen
Henrik Fuhr Bojesen
Kjeld Poulsen
Jesper Damm
Karl-Erik Dam Sørensen
Erik Rasmussen’
Afbud:
Richard Shipway

Punkter til dagsorden
1. Aktioner fra
sidste møde

2. Status fra
kassereren

Ansvarlig
Kjeld og Jesper forsøger at finde en dag inden jul til at få
bestilt 10 mm plader til 2 kuglefang

Jesper/Kjeld

Karl Erik laver liste over ønskede indkøb til børnehold,
trefod mv. Så ser vi på en ny ansøgning om tilskud i det nye
år.

Karl-Erik

Der er dd. omkring 47.000 på forbrugskontoen.
Henrik har udsendt regninger for ca. 60.000 kr til sponsorer,
Brugsforeningen, Spejderne og Gråbrødrene.
Vi ikke modtaget regning fra skyttebutikken på de to luft
rifler. Preben eller Henrik kontakter Skyttebutikken.

Henrik

Vi har 61 medlemmer pt. Efter udmelding af de medlemmer
fra forårs sæsonen, der ikke har fornyet medlemskab.
Der er 4 børn, der ikke har fornyet kontingent , men som
har penge stående på klippekort.
Da der er sendt påmindelse ud per mail om saldo på
klippekort i forbindelse med påmindelse af kontingent, og
de ikke har henvendt sig skrives restbeløbet på i alt kr. 670
ind i kassen.
Bestyrelsen ansøger sparekassen Kronjylland om et dankort
til Karl-Erik til brug til børneholdet. Henrik kontakter
Sparekassen
Alternativt kan Karl-Erik måske overtage Henriks dankort.

Henrik

Vi har pt. Ikke mulighed for at skaffe trænere til at udvide
med en ekstra træningsaften.
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3. Håndtering af
børneholdets
success

Vi har brug for 1½ time på hvert hold. Derfor vil Karl-Erik
undersøge, om de yngste børn kan starte kl. 17.30 om
tirsdagen og de ældste kan fortsætte til kl. 20.30
Vi vil desuden begynde at tilbyde nogle trænings sessioner
til de ældste skytter på lørdage, hvor der ikke skydes
turnerinng. Karl-Erik laver en plan for det til forårs sæsonen.

Karl-Erik

Med hensyn til rekruttering af yderligere trænere, så kunne
nogle af de ældste juniorer måske udvikles til hjælpe
trænere.
I løbet af forårs sæsonen vil vi se på, om vi blandt
medlemmer eller forældre kan rekruttere trænere til at
starte endnu et hold til næste sæson.
Karl-Erik indkalder trænere og bestyrelse til en evaluering
efter sidste træningsaften op til jul. Her vil vi bl.a. se på,
hvordan vi kan lave en egentlig træningsplan for forårs
sæsonen.
Preben taler med Ole Brøgger om hvordan vi kan få
tilmelding til børnehold på forsiden af vores hjemmeside
med en nem genvej til tilmelding.
Vi diskuterede, hvordan vi kan gennemføre
4. Forberedelse af
generalforsamling, hvis Corona restriktioner fortsætter.
generalforsamling Hvis der ikke kommer yderligere indskrænkninger, så kan vi
2021
være op til 35 deltagere på Lynghoved, når alle sidder ned
og vender i samme retning. Preben checker op med DGI på
de gældende retningslinier for denne type forsamlinger.

Karl-Erik

Preben

Preben

Alternativt vil vi overveje en kombination med et online
arrangement.
Generalforsamlingen vil under alle omstændigheder kræve
forudtilmelding.
5. Arrangementer i
løbet af vinteren

Juleafslutning for børn d. 15. December er på plads. Der
bliver forberedt at vi kan portions servere æbleskiver, så vi
kan overholde corona regler.
Vi arrangerer klubmesterskab som en handicap turnering i
starten af 2021, hvor alle skyder mod alle. Samme princip
som sidste år.

Jesper / KarlErik
Preben

5-kant turnering i pistol gennemfører vi d. 5. Februar, hvis
den bliver lavet om til turnering med forudtilmelding. Ellers
aflyses.
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Alle andre arrangementer udskydes indtil videre pga
Corona, bl.a. alle opfølgnings arrangementer fra jubilæum,
f.x. sponsor arrangement, klubfest osv.
6. Eventuelt

Vi lægger ét bestyrelsesmøde ind én gang om måneden fra
januar og frem

Preben

Vi forsøger at lave et årshjul. Preben laver et oplæg til
Januar. Erik har prøvet plandisc og hjælper med det.

Preben

Kjeld taler med Richard og Jørgen ang. Opsætning af nye
skilte og reparation af hegn i Emborg. Det skal være klar til
sæsonstart i April.

Kjeld/Richard
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