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FORMANDSBERETNING
GENERALFORSAMLING 10 MARTS 2022
PREBEN BØDSTRUP RASMUSSEN, FORMAND
Indledning
Ved denne generalforsamling er der ikke gået et helt år siden vi sidst mødtes. Pga. nedlukningen i
foråret af Corona blev vores sidste generalforsamling udskudt til 10 Juni.
Og endnu en gang har året været præget af Corona, selvom vi har været i stand til at gennemføre
flere af vores aktiviteter og turneringer end i det foregående år.
Så selvom vi har været ramt på niveauet af aktiviteter og dermed har haft mindre omsætning end i
et normalt år, så er vi sluppet nogenlunde nådigt igennem og har ikke haft brug for at søge den
seneste Corona hjælpepakke
Året startede med endnu en nedlukning
2021 startede med endnu en nedlukning efter nytår, så meget af vores vintersæson endte med at
blive ødelagt.
Vi kunne ikke gennemføre vinterturnering og stævner, og deltagelse i indendørs DM blev også
aflyst.
På grund af restriktionerne indså bestyrelsen, at vi nok ikke kunne få gang i indendørs skydning
resten af sæsonen inden vi skulle flytte udendørs, og derfor blev det besluttet, at starte op for
børne-juniorholdet udendørs allerede i Marts måned med skydninger i weekenden, så vi kunne
udnytte dagslyset.
Der blev planlagt skydning på udendørsbanen 3 weekender i Marts, og for at kunne overholde
afstandskrav fik vi sat midlertidige skillevægge op mellem banerne og sørgede for at øvrige corona
forholdsregler kunne overholdes.
Corona pulje midler
Der blev åbnet en ny pulje af Corona støtte fra DGI/DIF i foråret, og pga. nedlukningen i de første
måneder i året søgte vi om tilskud på 24.000 kr.
I Maj måned fik vi en delvis bevilling på godt 21.000 kr fra puljen.
Der blev åbnet for endnu en ansøgningsrunde i Juli, men da vi havde haft åbent i nogenlunde
normalt omfang på udendørsbanen fra forårets sæsonstart, så ansøgte vi ikke om hjælp i denne
periode.
Indkøb af nye våben
Igen i 2021 fortsatte vi vores udskiftning af de gamle forenings rifler. Vi købte allerede i 2020 både
nye rifler, luftrifler og luftpistoler, og i 2021 blev vi enige om igen at søge om indkøb til nogle nye
rifler.
Vi ansøgte DGI/DIF puljen om 30.000 kr til 3 Anschütz 1903 rifler, men fik kun bevilget 20.000 kr.
Vi forhørte derfor hos DGI, om vi så måtte nøjes med at købe 2 rifler som bevillingen kunne
dække, og det fik vi OK til. Vi fik tillladelsen til riflerne i efteråret, og de er taget i brug.
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Renovering af bygning på Lynghoved
Vi har i årets løb diskuteret behov og muligheder for renovering af tag og indstallation af nyt
varmesystem på Lynghoved.
Begge dele har vist sig at være ret kostbare, og derfor har vi ikke i løbet af 2022 taget nogen
beslutninger om det.
Vi fik et enkelt tilbud på udskiftning af tag og ovenlysvinduer til et nyt tag med tagpap, men det
lød på over 400.000kr, og det kan vi ikke umiddelbart se, at vi har mulighed for at rejse penge til
ved ansøgning hos de sædvanlige støtte muligheder.
Vi forventer, at vores tag kan ligge nogle år endnu, hvis vi ”holder fingrene fra det”, men det vil
formentlig blive nødvendigt at få det skiftet indenfor en 5-års horisont.
Så bestyrelsen vil arbejde videre på at få flere tilbud, evt. på billigere løsninger end pap.
Vi har også i årets løb fået tilbud på tilslutning til fjernvarme, som også vil kunne kobles på som
varmekilde til vores ventilations system på skydebanen.
Selve tilslutningen med varmeveksler, rørføring og radiatorer i bygningen vil løbe op i 83.000 kr.
Hertil kommer så stikledning fra varmerørene ude i stien, som vi har talt med Spejderne om at
dele omkostningen til. Vi har ikke en pris på dette, men forventer i omegnen af 30-40.000 kr, hvor
vi så skal betale halvdelen. Så en omkostning på i hvert fald omkring i alt 100.000 kr.
Så der forestår bestyrelsen et arbejde med at finde ud af, om vi kan finde financiering af disse to
renoveringer og evt. også en prioriterings rækkefølge. Der er ingen tvivl om, at med de stigende
energipriser vil det på sigt vil det kunne betale sig at skifte til fjernvarme. Men der vil være en ret
lang tilbagebetalingstid på den fhv. store investering.
Vi har også i løbet af året indkøbt nyt hegn til skydebanen i Emborg, som skal sættes op bag
sikkerhedsvolden i den fjerne ende af skydebanen. Det vil blive sat op her i foråret inden vi starter
udendørs. Desuden er der indkøbt en ny radiator til værkstedet og en opvaskemaskine til
køkkenet.
Børne-junior hold og andre aktiviteter
Efter forårets coronapause og sommerferie startede vi Børne-Junior træningen op igen i
September. Vi startede op med at afholde et informationsmøde for forældre, men kun 3-4
forældre mødte op for at tage en snak om holdets aktiviteter.
Vi er rigtig glade for den opbakning børn og forældre har vist os mht. børne-junior holdet de
seneste år. Men vi er også ved at blive lidt ofre for vores egen success.
Driften af holdet hænger rigtig meget på Karl-Erik, og han har brug for, at der er flere – og gerne
forældre – der involverer sig i holdet og træningen.
Med de ny-indkøbte luftvåben, herunder luftpistoler, ville vi meget gerne udvide træningen, både
med luftpistol og måske også ved at skille børn- og juniorer i to hold på to forskellige
træningsaftner. Men det har vi simpelt hent ikke frivillige nok til.
Så hermed en opfordring til at flere melder sig som frivillige til træningsaftner, at alle frivillige, der
endnu ikke har tage skydeleder prøven får det gjort, så de kan overdrages ansvar på skydebanen.
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Hvis vi hjælpes ad kan vi få endnu bedre tilbud i foreningen. Men de 2-3 personer, der trækker
læsset pt. risikerer at køre trætte i det, hvis vi ikke får flere aktive.
I efterårssæsonen fik vi også så småt gang i andre aktiviteter, og bl.a. pistolskytterne kom i gang
med både vinterturnering og 5-kant turnering. Og også riffelskytterne har været ude til stævner i
løbet af vinteren.
Desværre var Corona stadig i omløb i August, hvor vi skulle have haft åbent hus i forbindelse med
Spejdernes høstmarked, så vi valgte igen at aflyse.
I 2020 havde foreningen 150 års jubilæum, som fuldstændig druknede i Corona restriktioner. Vi
havde planer om at udsætte fejringen til 2021, men da året igen startede med nedlukning
besluttede vi endegyldigt at lægge 150 års fejringen i graven. Vi synes, at det er for sent at holde
fejringen 2 år efter.
Regnskab, medlemstal og ammunitionsforbrug
Den fulde gennemgang af regnskab og medlemstal mv. vil Henrik holde om et øjeblik.
Med hensyn til medlemstal, så har vi haft en lille fremgang og har i årets løb været tilbage på 2019
niveau med 71 medlemmer.
Regnskabet viser igen i år et driftsoverskud, men det er kun kommet i hus på grund af, at vi igen i
år har fået coronatilskud og tilskud til indkøb af materiel. Overskuddet dækker i realiteten over en
væsentlig aktivitets nedgang, som man kan se i omsætningen af ammunition til skydninger.
Vi har i år kun brugt ca. 14000 riffelpatroner og ca. 5000 pistol patroner, i alt 19000 patroner mod
ca. 25.000 i 2020 og 35.000 i 2019. Så vores aktivitet målt på skydninger er næsten halveret på 2
år! Nedgangen ift. 2020 må tilskrives Corona nedlukningen i sidste halvdel af vintersæsonen
indendørs.
Vi kigger nu også ind i stigende omkostninger til bl.a. energi pga. stigende el-priser. Da vores
aktiviteter, som er vores primære indtægtskilde, er faldende, har bestyrelsen besluttet at hæve
vores priser på træningsskydninger med 5 kr per skydning. Vi har ikke reguleret vores priser i
mange år (formentlig mindst 10 år), og det vil stadig være billigt at skyde i foreningen.
Samtidig hæver vi også vores priser på arrangementer på hjemmesiden (skydninger til
polterabend, festarrangementer osv).
Fremtiden
Vi håber, at det nu er slut med Corona nedlukninger, og at vi kan køre vores aktiviteter på fuldt
niveau.
Men vi har nogle store udfordringer med frivillige i foreningen for at kunne opretholde vores
aktiviteter.
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Vi har som nævnt brug for, at flere melder sig som frivillige til særligt Børne-Junior holdet, både
som trænere på træningsaftner og til at hjælpe Karl-Erik med at tilrettelægge
træningsprogrammer. Og hvis vi skal udvide med ekstra træningsaftner og luftpistol træning, så
kræver det, at vi får en ”klon” af Karl-Erik til at overtage ansvaret for den ekstra træningsaften.
Vi har også en udfordring med at udskifte vores kasserer Henrik. Han har valgt at stoppe i
bestyrelsen efter i aften, og det er så op til Jer at få valgt en bestyrelse, der kan konstituere sig
med en ny kasserer. Vi har diskuteret det i den nuværende bestyrelse, og der er ingen oplagte
kandidater til denne post.
I tilfælde af, at vi ikke kan finde en ny kasserer, kan vi blive nødsaget til midlertidigt at stoppe alle
vores aktiviteter i en periode indtil det kan falde på plads. Vi kan ikke drive foreningen uden en
kasserer!
Så, jeg vil ikke stå her og love et stort ambitiøst program for den kommende sæson, for det vil vi
ikke kunne indfri. Men jeg håber, at vi kan køre videre med de sædvanlige aktiviteter, børne-junior
hold og turneringer, og at I så vil bakke op om, at vi kan få flere frivillige til at hjælpe.
Til sidst vil jeg gerne rette en tak til vores sponsorer, Sparekassen Kronjylland og Ry Automester,
som igen i år har hjulpet os med sponsorater til vores klubtøj, samt til Kvickly i Ry, som har
sponseret vores juleafslutning.
Preben Bødstrup Rasmussen

