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Mødedeltagere (og evt. 
afbud) 

 

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 
 

 Opstart i Emborg 3 weekender i Marts 
forløbet som planlagt. 

 Skydeplan udsendt til kommune og lodsejere 
 Corona puljen ansøgt om 25.000 kr. Svar 

forventes i Maj. 
 Ansøgte DGI/DIF om 30.000kr til nye rifler. Fik 

bevilget 20.000 kr. Budget derfor justeret til 2 
Anschutz 1903, som er bestilt og SKV ansøgt. 

 Varmepumpe og tag er på dagens dagsorden. 

 

 
2. Generalforsamling  

 

 Ny dato for generalforsamling: Torsdag 10. 
Juni 2021 

 Der indkaldes, når vi har hørt de nye 
retningslinier fra regeringen efter 6. Maj og 
hvis forsamlingsforbuddet tillader det. 

 
 
 
Preben 

 
3. Regnskab 

 

 Henrik afslutter 2020 regnskabet indenfor den 
næste uge og aftaler revision. 

 Regnskab i pdf format rundsendes til 
bestyrelsen 

 Vi har netop modtaget medlemstilskud fra 
kommunen på kr. 17.000 

 Vi aftalte, at medlemskab for resten af 
sæsonen for nye medlemmer er til reduceret 
pris: 
Børn: kr. 150 
Voksne kr .250 

 Halvårsmedlemsskab oprettes i kassesystemet 

Henrik 
 
Henrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preben 

 
4. Investeringer 

Lynghoved 
a. Nyt tag 

 Investering i nyt tag og varmepumpe blev 
diskuteret. Der skal hjemtages min. 2 tilbud og 
ansøges tilskud: 
Jesper Aaby har tilbudt at hjælpe med 
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b. Varmepumpe 
c. Ansøgninger 

om støtte 
 

ansøgninger. Preben kontakter Jesper. 
Vi forventer, at de samlede omkostninger kan 
løbe op i nærheden af 250.000 kr. 
Preben har kontaktet DGI, som har vejledt 
mht. ansøgninger hos kommune, 
skydebaneforening mv. 

 Erik har kontaktet Byens VVS for tilbud på 
varmepumpe 

 Henrik kontakter Jysk Tagteknik for tilbud 
 Jesper kontakter tømrer Michael Mohr for 

tilbud 
 Preben kontakter skydebaneforeningen og 

kommunen vedr. tilskudsmuligheder. 
 Vi forsøger at få aftaler om at få tilbud i løbet 

af de første to uger i Maj og tager så en 
diskussion på næste møde. 

 Vi kan ikke lave forpligtelser om nye 
investeringer før der er valgt en ny bestyrelse 
på generalforsamling. 
 

Preben 
 
 
 
 
 
 
 
Henrik 
 
Jesper 
 
Preben 

5. 150 års fejring  Vi laver ikke nogen tiltag vedr. fejring af vores 
150 års jubilæum sidste år før tidligst til 
efteråret. 
Det diskuterer vi på næste bestyrelsesmøde 

 Vi talte dog om en lille sommerafslutning 
Lørdag d. 19. Juni, evt. med gril på Lynghoved. 

 
 
 
 
 
Jesper, Karl-
Erik 

 
6. Eventuelt 

 

 Karl-Erik fremførte, at da nogle børn/junior 
skytter vil begynde at skyde fritstående 
mangler vi rifler med aluskæfter samt høj 
trefod til at understøtte det. 
Karl-Erik undersøger pris mv. på trefod. 
Rifler med alu-skæfte bliver en del af vores 
næste ansøgning om tilskud til nye våben. 

 Der skal sættes nyt hegn op bag skydebanen i 
Emborg, i alt ca. 75 meter. Karl-Erik og Kjeld 
undersøger, hvad vi kan få og bestiller 
sammen med Preben. 

 
 
 
 
Karl-Erik 
 
 
 
Kjeld, Karl-Erik 

 
 


