
 Ry-Emborg Skytteforening 
Referat fra bestyrelsesmøde 
 
 

Dato for møde: 
 

16. August 2021 Ansvarlig 

 
Mødedeltagere (og evt. 
afbud) 

 

Ikke noteret 
 

 

 
Punkter til dagsorden 

 

1. Aktioner fra sidste møde 
2. Status fra Kassereren (Henrik) 
3. Afslutning udendørs og opstart indendørs 

(Preben) 
a. Skal vi have et lille arrangement i 

Emborg? 
b. Dato for start indendørs 
c. Klargøring af baner mv? 

4. Børnehold opstart (Karl-Erik) 
a. Infomøde med forældre 
b. Turneringer - bl.a. omegns 
c. Hvad kan vi gøre for at få flere 

hjælpere, bl.a. forældre? 
5. Status på tag - tilbud 
6. Evt. 

a. Hegn Emborg (Kjeld?) 
 

 

 
1. Aktioner fra sidst 

Ingen specifikke opfølgninger. 
Bestyrelsesmøder skal lægges i kalender 
Tidspunkt for bestyrelsesmøder diskuteret. 
Vi vil gerne have uddannet flere i kassesystemet, f.x. 
Jens-Peter. 

 
Preben 

2. Status fra kasserer Kassebeholdningen er uændret over sommeren og ser 
OK ud. 
Vi har behov for at indkøbe riffel ammunition og 9mm 
patroner 

 
 
Preben 

3. Afslutning udendørs + 
opstart indendørs 

Vi afholder grill afslutning i Emborg d. 31. Sugust, hvor 
mandags skytterne inviteres sammen med børne-
junior holdet. 
Preben sender nyhedsbrev ud, Jesper køber ind. 

 
 
 
Preben/Jesper 

4. Børnehold opstart Der indkaldes til info aften for forældre (uden børn) d. 
2. September. Kl. 19.00. 
Der informeres om holdet, turneringer, hjælp fra 
forældre mv. 
Alle hjælpere bedes være tilstede denne aften. 
Vi sætter en facebook annonce op om opstart af 
børneholdet. 
Karl-Erik checker op på deltagelse i Omegnsturnering 

Karl-Erik 
 
 
 
 
Preben 
 
Karl-Erik 



 Ry-Emborg Skytteforening 
5. Status på tag Jesper har fået et tilbud på tag fra Michael Mohr på 

424.000 kr. Vinduer er ikke med i tilbud, som er på et 
pap-tag. 
Jesper forsøger at få endnu et tilbud. 
Priser er steget meget under corona. Måske kan det 
betale sig at vente med udskiftning? 
Erik rykker for svar fra Byens VVS på varmepumpe. 
Preben kontakter kommunen mht. tilskud 

 
 
 
Jesper 
 
 
Erik 
Preben 

 
6. Eventuelt 

 

Rifler trænger til rensning. Der er sat advarsel i 
systemet efter 20 skydninger. 
Vi vil forsøge at rense rifler løbende. 
Slange til kompressor udtæt. Karl-Erik køber en ny hos 
Harald Nyborg samt også en ny radiator til værkstedet. 
 
Vi skal stadig have sat hegn op i Emborg. Det skal 
gøres inden foråret. 

 
 
Karl-Erik 
 
Karl-Erik 
 
Kjeld 

 
 


