
Referat for Bestyrelsesmøde d. 9. april 2015 

Deltagere 
Christian Mitteldorf (CM), Poul Erik Hansen (PH), Tommy Trans (TT), Erling Thomsen (ET), 
Kenneth Mikkelsen (KM) 
Suppleanter: Poul Erik Hansen (PEH) 

Dagsorden 
1. Opfølgning fra sidste møde 
2. Nyt fra Bestyrelsen 
3. Regnskab, ved kasséren 
4. Klargøring af baner og klubhus på Vralden 
5. Planlægning af Mosbach-event 
6. Struer Sommer Event 2015 
7. Forslag 
8. Eventuelt 

Referat 

Add. 1: Opfølgning fra sidste møde 
Bestyrelsens opgaver siden sidste møde diskuteres. 

Christian har fået lavet en stor opdatering af hjemmesiden, samt Facebook-siden, hvilket har 
medført bedre struktur og flere besøgende. Alle medlemmer af Struer Skyttekreds opfordres til at 
tilmelde sig nyheder på hjemmesiden (højre side). Herudover er der mange sædvanlige ting, som 
der er taget sig af. 

Poul Erik har overtaget regnskaber, og fået styr på det hele. Der er lavet (midlertidige) 
medlemsbeviser, som bliver udleveret til medlemmer. Der kigges på løsninger til vedvarende 
medlemskort - som muligvis også kan bruges til andre ting. Foreningen har fået oprettet konti i 
Vestjysk Bank. 

Kenneth og Erling vil afprøve de omtalte gummiruller til pistolbanerne, når PEH snarligt får dem 
leveret. 

Add. 2: Nyt fra bestyrelsen 
Se punkt 1.  

Add. 3: Regnskab 
Regnskabet ved Generalforsamlingen blev kritiseret for ikke at stemme overens. Jens Olesen 
tilbød at få styr på det, og har ved mødet gennemgået det reviderede regnskab, samt gjort 
opmærksom på fejlene foretaget ved tidligere fremlagte regnskab - hovedsageligt forvirringer mht. 
hvornår indtægter/udgifter skal bogføres. 

Tidligere regnskab viste et resultat på 34.431 kr. Det reviderede regnskab viser et resultat på 
-20.164 kr. - en difference på ca. 55.000 kr. 



Poul Erik har fået styr på regnskaberne med hjælp fra Jens Olesen. Jens har tilbudt at hjælpe med 
månedlige opgørelser, og dette tilbud er der taget varmt imod. 

Add. 4: Klargøring af baner og klubhus på Vralden 
Klargøring af baner vil foregå d. 18. april, fra kl. 8 i Gimsing. Der startes med morgenmad. Alle er 
velkomne til at hjælpe til! 
Poul Erik vil annoncere til riffelafdelingen, og Christian vil opslå begivenhed på hjemmesiden. 

Der skal udskiftes flis på 50m banerne. Erling, Tommy og Kenneth vil høre Christian Dalsgaard om 
han kan skaffe det til en fornuftig pris. 
Der skal sandsynligvis også fældes buske på volden bag 50m banerne. 

Udover dette vil der samme dag blive opsat nye bagplader til skiverne i Gimsing. 

Add. 5: Planlægning af Mosbach-event 
Hvert år afholdes der et større arrangement, med Mosbach, over weekenden i Kr. 
Himmelfartsferien. Dette år er Struer Skyttekreds vært, og indbyder alle skytter til et internt stævne 
i alle discipliner: Riffel 50m, Riffel 200m, Sortkrudt Riffel, Sortkrudt Pistol, Pistol Grovkaliber og 
Pistol finkaliber. 

Arrangementet vil foregå torsdag til lørdag d. 14.-17. maj. 
Poul Erik sørger for pokaler til vindere af hver disciplin. 

Tommy, vil sammen med John, prøve at lave en tidsplan med discipliner, indkøbslister og budget til 
mad, og andre praktiske ting. 

Add. 6: Struer Sommer Event 2015 
Struer afholder et Sommer Event i perioden mellem 13. juni - 8. august. 

Derfor holder Struer Skyttekreds “åbent hus” d. 30. juni, hvor alle i Struer er inviteret gennem 
arrangementet. 

Christian vil tilmelde og udsende mail for at aftale nærmere. 

Se mere på hjemmesiden. 

Add. 7: Forslag 
Poul Erik stiller forslag om, at hver skydeafdeling fremover er inddelt som før og selv varetager 
arrangementer og aktiviteter, men uden selvstændig økonomi. Dette blev vedtaget. 

Christian stiller forslag om fremtidig procedure mht. rådgivning ved SKV-ansøgninger, hvor en 
person fra skydeudvalget skal godkende ansøgninger inden de føres videre. Der blev ikke taget en 
beslutning, men vil blive diskuteret senere. 



Add. 8: Eventuelt 
Der har i den seneste tid været en diskussion angående smørrebrød (mad generelt) til 
bestyrelsesmøder, hvor der ikke har været stemning fra medlemmerne for at bruge foreningens 
penge på den slags, da det ikke har været gjort tidligere. Ligeledes mener enkelte 
bestyrelsesmedlemmer at der ikke er råd eller behov for mad til møder. 
Derfor er det besluttet at der ikke vil være mad til alle møder, men kun efter behov. 

Kort før mødet blev Christian kontaktet af Tommy ang. en sag omkring erstatning af nogle 
sigtemidler på nogle rifler som var gået i stykker i forbindelse med et uheld i Gimsing. Der har 
været klare uenigheder mellem den tidligere bestyrelse og den nuværende, om hvem der skal 
betale for denne erstatning. 
Bestyrelsens beslutning er således, at sigtemidlerne erstattes af riffelafdelingen, som er indehaver 
af våbene, da uheldet er sket i forbindelse med vores hjælperes arbejde i foreningen.


