
Bestyrelsesmøde i Struer Skyttekreds 
Den 13. juni 2017 kl. 19:00 

Deltagere:  
John Andresen (JA), Poul Erik Hansen (PEH), Thomas Jensen (TJ), Erling Thomsen (ET),  Tommy 
Trans(TT), Steen Sandbæk (SS), Simon Wodstrup (SW) 

Afbud fra ET 

Dagsorden: 

1. Referat fra sidst 
2. Evaluering af Mosbachbesøget 
3. Byggestatus 
4. Gimsing 
5. SkytteCenter Vralden 

a. Strategi for SkytteCenter Vralden  
b. Hvordan skal det drives? Afdelinger? Klubber?  
c. Hvordan får vi øget aktiviteterne og medlemstallet? Og hvad er målet? 

6. Småreparationer (vandvarmer, tag osv.) 
7. Økonomi v/PEH 
8. Status på miljøgodkendelse 
9. Indmeldelsesproceduren skal præciseres v/PEH 
10. Nye regler fra SKV vedr. indmeldelse (er der nyt fra SKV?) 
11. Oversigt over medlemmer som har boksadgang og/eller godkendt til transporttilladelse 
12. Tilrettede vedtægter v/JA 
13. Forretningsorden og håndbog er udsat til næste møde. Mødet den 25/4 blev aflyst? 
14. Diverse. 

 
Pkt. Beslutning Ansv. 

1 Referat gennemgået og godkendt. 
JA retter Prisseddel til. 
 

 
JA 

2 Besøget blev evalueret. Det var en stor succes. (dog ikke resultatmæssigt :-( 
 
PEH prøver at få et overblik over økonomien. Alle med input til udgifter bedes hjælpe til. 
 
Der mangler betaling for 2 kasser 6,5x55. JA prøver at finde ud af, hvor de blev af. 
 
Der mangler noget af SSK’s gave fra Mosbach’erne, JA prøver at finde ud af, hvor det er 
blevet af. 
 
Hvor er det ødelagte kamera blevet af? 
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3 Der er 4 modeller til SkytteCenter Vralden. Vi vælger den billigste (model 1A). PEH har 
møde med Flemming Odde. 
 
Vi skal finde måder til at rejse 2Mkr. vha. fundraising osv. 
 
Vi skal have gjort politikerne positive over for ideen. 
Alternativt skal de renovere vore baner, hvilket vil blive dyrere end deres andel på 2Mkr. 
 

PEH 
 
 
alle 

4 Vi ved ikke, om vi kan rykke ind 011017, PEH mangler feedback fra Jørgen Ladekjær. PEH 
5 Vi diskuterede nogle løse ideer.  

Vi vil drive centeret som en paraplyorganisation, som Generalforsamlingen pålagde os. 
Detaljer overlades til den bestyrelse, der sidder, når vi kommer nærmere på 
færdiggørelsen.  
 

 

6 SS vil kigge på Vandvarmer. 
TT fortæller, at et ståltag er meget billigere og bedre løsning. TT skaffer 2 tilbud. 

SS 
TT 



7 PEH redegjorde for økonomi: 
Beholdning 130617: 
Mobipay:                       6615,02 kr. 
Nordea:                       92327,73 kr. 
Vestjysk bank:           89.666,53 kr. 
Vestjysk bank:            11231,57 kr. 
Kassbeholdning:          1000,00 kr. 
Total:                        260376,85 kr. 

 

8 Det trækker ud. Pga. skydestanden på  200 m-banens placering er Kystdirektoratet 
blandet ind i det. 

 

9 PEH bad om, at kassevagterne tjekker, at indmeldelsesblanketterne er udfyldt korrekt. JA 
retter dem til med instruks om dette. 
 
PEH bad om at kontingentpenge adskilles i en separat pose sammen med girokort og 
indmeldelsesblanket. 
 
Kenneth har brokket sig over kassesedlens lay-out, JA retter til og laver desuden A3-plakat 
med priser. 

JA 
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10 Vi har ikke hørt det endelige om de nye våbenregler. 
 
JA indskærpede, at ALLE (OGSÅ ”kendte” medlemmer, venner og familie) skal aflevere 
billedlegitimation for at låne et klubvåben.  
 
JA påpegede, at så længe han var juridisk ansvarlig for SSK sikkerhed, vil der ikke blive 
afholdt propagandaskydninger uden hans medvirken. 
 
Der udleveres ET og kun ET våben pr. legitimation. INGEN undtagelse. 

 
 
ALLE!
 
 
 
 
 
ALLE!

11 JA prøver at skaffe overblik over hvem, der p.t. har SKV3 og hvornår den udløber. JA 
12 JA har tilrettet vedtægter iht. den ændring, der blev besluttet på generalforsamling 2016. 

JA sender til SS for oplægning på hjemmeside. 
 
JA 

13 Den nåede vi heller ikke denne gang.  
 
PEH (og alle andre, der vil) løber Håndbogen igennem og kommer med ”slankeideer”. 
 
Forretningsorden tages op på et snarligt møde sammen med Håndbogen. 

 
 
PEH 

14 JA spurgte, om nogen havde set alle de skiver, han bestilte i Vingsted. PEH tjekker. 
 
Fischer kan p.t. ikke hente drikkevarer. Indtil vi finder anden løsning køber vi flaskeøl/vand 
på tilbud. Ingen prisstigning af den grund. 
 
PEH sørger for at Megalink kører på den stationære PC, så den bærbare kan bruges til alt 
andet inkl. Internet og printer. 
 
JA rydder op i alle gamle Kassesedler, SKV-blanketter, indmeldelsesblanketter osv. På 
PC’erne, og erstatter dem med de nye gældende. 
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Referent John Andresen  


