Ry-Emborg Skytteforening

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato for møde:

27. Oktober 2020

Mødedeltagere (og evt.
afbud)

Preben Rasmussen
Henrik Fuhr Bojesen
Kjeld Poulsen
Jesper Damm
Karl-Erik Dam Sørensen
Erik Rasmussen
Richard Shipway

Ansvarlig

Punkter til dagsorden
1. Aktioner fra sidste
møde
2. Opdatering fra
kassereren

Intet at berette
Vi har dd. 108.000 kr på driftskontoen.
Sammenligning med sidste år:
88.600 i omsætning for et år siden
84.000 i seneste år, bl.a. pga. tilskuddet fra DGI.
Fra 1/6 til nu 49.800 i år i omsætning
Sidste år 35800
De 12.000 fra DGI’s coronapulje er stort set forskellen.
Henrik sender regninger på udeståender hos
Gråbrødrene og Spejderne.

3. Flere sponsorer til
børneholdet

Vi har igen i år tegnet flg. To sponsorer til
børneholdet:
Ry Automester 3000 kr
Sparekassen Kronjylland: 5000 kr
Disse to er trøjesponsorer.
Der er overvejelser om at kontakte andre firmaer for
sponsorater, men det er en vanskelig tid lige nu.

4. Sponsor arrangement
5/11

Henrik

Sponsor arrangementet aflyses desværre pga. corona
restriktionerne.
Vi vil forsøge at gennemføre det i 2021.

Henrik

Ry-Emborg Skytteforening
5. Vagter til vinter
turnering 14/11

6. Dato for
banerenovering /
klargøring

7. Opfølgning fra
aktivitetsmøde i DGI
Østjylland

8. Eventuelt
a. Turneringer
b. Mandags skyd
ning (3
runder?)

Følgende er vagter til vinterturneringen i pistol. Vi kan
kun være 3 vagter til stede ad gangen, 2 på banerne
og 1 i opholdslokalet.
Jesper, Karl-Erik og Preben
Richard og Kjeld er backup
Der vil kun være 7 skytter ad gangen, så max. Personer
i bygningen er 10.
Der er foretaget en klargøring.
Jørgen har støvsuget og lagt plast ud på banerne.
Karl-Erik har checket pladerne i kuglefanget og de er
OK. Så vi udsætter afslibning til foråret/sommeren,
hvor vi kan stå udenfor med det.
Jesper og Kjeld får lavet 10mm stålplader til 2 af
banerne på nederste afsnit, hvorefter vi får dem
godkendt af politiet til magnum.

Jesper/Kjeld

Corona regler blev indskærpet på mødet.
Preben søger DGI puljen om støtte.

Preben

Taler med den nye skyttekonsulent Bjarke om mulig
støtte til indkøb af flere luftvåben, evt. en junior riffel
mere, cal 22 med alu stel.
Desuden vil vi gerne investere i en trefod til
fritstående, knæpuder til udendørs, og generelt udstyr
til udvikling af børn til juniorer

Preben

a.
Turneringer - Karl-Erik tilmelder og taler med Samsø
om hyggeturnering og DM Kval
Vi skal have voksenskytter med til mix.
DM Kval stiller vi både med et junior og et børnehold

Karl-Erik

b.
Vi udvider tidsreservation af baner om mandagen til 3
skydetider på hver 45 min.

Preben

Der blev foreslået at skaffe små bægre til at tælle hagl
op til luft serier.
Pigtrådshegnet i Emborg er i stykker, da nogen har
kravlet over og ind på banen.
Skal repareres inden udendørs sæsonen starter.

Richard/ Kjeld

