Ry-Emborg Skytteforening

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato for møde:

14. Oktober 2021

Mødedeltagere (og evt.
afbud)

Preben, Erik, Karl-Erik, Kjeld, Henrik

Punkter til dagsorden

1.

2.

Ansvarlig

1. Aktioner fra sidste møde
2. Status fra Kassereren (Henrik)
3. Vinter arrangementer
a. Jule afslutning - Jesper?
b. 5-kant turnering
c. Vinterturnering pistol
d. Klubmesterskab, hvornår og hvordan?
e. Deltagelse i mesterskaber (DM,
landsdel mv)
4. Pistol træning
a. Børnehold
b. Voksne
5. Vedligehold
a. Våben rengøring - dato
b. Rengøring og klargøring af indendørs
baner - dato
6. Evt.
a. Indkøb af en MantisX sigtetræning
b. Datoer for bestyrelsesmøder er lagt i
kalenderen
Bestyrelsesmøder er lagt i kalenderen på nettet
Preben taler med Jens-Peter om oplæring i kassen
Jesper har en udestående aktion med at skaffe
ventilations rør.
Vi trænger stadig til at få renset pistoler og rifler. Evt.
kan vi sætte en ekstra mand på vagt om mandagen til
at gøre det.
Byens VVS har foreslået at vi får fjernvarme lagt ind til
både opvarmning og ventilation i stedet for
varmepumpe.
Fjernvarmeværket har været forbi og måle op.
Afventer tilbud fra VVS.
Henrik har talt kassen op, og der var 1300 kr for meget
i kontanter.
Der var også talt patroner op, og der manglede 3000,
som ikke er tastet i kassen. En del af dem er fra
skydning til Olivers konfirmation.

Jesper

Erik
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3.

Vi skal være mere opmærksomme på at få tastet
korrekt i kassen, og ved skydninger, der ikke kan
indtastes som salg, så skal lageret justeres.
Hvis den ansvarlige ikke selv kan gøre det i
kassesystemet, så skal der lægges en seddel i kassen
med beskrivelse af, hvad der skal tastes.
Vi spørger Ole Brøgger, om han kan sætte en alarm i
kassesystemet, når klippekort når ned på 50 kr.
Juleafslutning bliver 13. December kl. 18.30. Jesper
forsøger at få Kvickly til at sponsere forplejning.
Vi holder det traditionelle med gløgg og æbleskiver.
Børn må kun tage én voksen med – vi har max på ca
45 personer.

Alle
Preben
Jesper

Vi vil gerne skyde 5-kant turnering.
Mulige deltagere: Kjeld, Karl-Erik, Preben, Mark, Erik

4.

5. Eventuelt

Vi deltager i pistol vinterturnering. Preben tilmelder
hold

Preben

Karl-Erik foreslår, at vi lader hyggeturneringen tælle
som klubmesterskab. Vi tilmelder til hyggeturnering i
både riffel og pistol.

Karl-Erik /
Preben

Vi går efter deltagelse i DM i både riffel og pistol. Børn
skyder kval.
Der er nogen interesse for pistol træning 2-4 gange
hen over vinteren.
Preben undersøger øvrig interesse i foreningen og
finder nogle datoer.
Rengøring af våben er stadig et problem. Kan evt.
kombineres med lørdagstræning efter nytår.
Vi overvejer luft pistol træning for børn/junior næste
år.
Preben låner en MantisX elektronisk skyde træner til
afprøvning inden vi evt. selv køber nogle til børne
holdet + pistol træning.

Preben

Preben / KarlErik
Preben

