Ry-Emborg Skytteforening

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

12. Januar 2021

Ansvarlig

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

Punkter til dagsorden
1. Aktioner fra sidste
møde

2. Status fra kassereren

3. Dankort til Børnehold –
Karl-Erik

Jesper har fået stålplader til 10mm kuglefang. Kjeld og
han får det monteret i Februar.

Jesper, Kjeld

Karl-Erik er ved at lave en liste over ønsker til indkøb
til børnehold. Den bliver færdig denne uge.
Preben checker evt. tilskud fra DGI med
skyttekonsulenten.

Karl-Erik
Preben

Hegn og skilte ved banen i Emborg skal repareres
Kjeld, Richard
inden sæsonstart
Der er sendt fakturaer ud til hhv. Brugsforeningen,
spejderne og Gråbrødrene MC ved. Skyldige beløb for i
alt ca. 40.000 kr. Henrik følger op på det.
Henrik
Kassebeholdning er pt. Ca. 33.000 kr, så når
regningerne er betalt er vi nogenlunde på det
forventede. Vi er blevet godt hjulpet i årets løb af i alt
ca. 20.000 kr i tilskud fra DGI’s corona pulje.
Vi har lavet optælling af lager, patroner og skiver.
Desværre er der en væsentlig difference, som
formentlig primært skyldes, at vi ikke får skrevet lager
ned ved deltagelse i turneringer. Fejlindtastninger i
kassen kan ikke redegøre for differencen.
Vi ser på, om der kan laves ændringer i setup i
kassesystemet, så vi kan fange det fremover.
Bestyrelsen godkender, at Karl-Erik får et dankort til
indkøb til børneholdet.
Det bestilles i sparekassen.

Preben
Preben

Ry-Emborg Skytteforening
4. Corona Nedlukning

5. Forberedelse til
generalforsamling

6. Eventuelt

Vi diskuterede, at der forventelig går 1-2 måneder
endnu før vi kan få lov at åbne foreningen igen.
Vi talte om at prøve at lave nogle aktiviteter online for
børneholdet for at holde fast i sammenholdet.
Jesper kigger på nogle online aktiviteter og
koordinerer med Karl-Erik
Vi diskuterede om vi skal forberede os på en online
generalforsamling.
Det blev besluttet, at vi vil satse på en fysisk
generalforsamling og at vi i nødstilfælde bliver nødt til
at udskyde den til efter fristen fastsat i vedtægterne
pga. force majeure.
Vi planlægger en dato i slutningen af Marts, og håber
at det kan gennemføres.
Der indkaldes til fast bestyrelsesmøde én gang om
måneden på en torsdag.
Jesper har fået en aftale med Kvickly om, at vi kan få
lov at bruge deres tilskud på 1000 kr til
juleafslutningen til en et andet arrangement, når vi
starter op igen.

Jesper

Preben
Preben

Jesper

