
Referat fra bestyrelsesmøde den 17/3-23 
Deltagere: Fischer, Kenneth, Camilla, Jens og Klaus 
Referent: Camilla 
Ordstyrer: Kenneth 
 
1. Riffel Ungdom. 
Poul Erik stopper efter vintersæsonen. 
Mulige nye trænere/ hjælpe: 
- Fischer for en stund. (træner) 
-Jens (hjælper) 
-John? 
-Vil vi finde nogle udenfor klubben? 
VI vil forsøge over tid at rykke træningstidspunkter til enten 17 eller 18. 
Lige nu har vi ca. 6 ungdomsskytter, dette vil vi gerne have op, vi håber på, at 
nogle strukturændringer i træningen vil øge interessen og omtalen, derved vil der 
forhåbentligt kommer flere skytter. derudover uddeling af foldere om 
muligheden. 

 
2. Alarm:   vores nuværende alarmsystem skal ifølge lovgivningen opgraderes til 
sikringsgruppe 30. 
Kenneth er i dialog med verisus om de kan tilbyde en løsning så vi kommer op 
på 30 eller om vi skal kigge andre steder. Vi ved det nok kommer til at koste 
for at komme op i sikringsgruppe 30, hvis dette kommer over 20.000 skal det 
op på en generalforsamling. 

 
3. Feltskydning 
Vi vil som nyt tiltag i klubben tilbyde Feltskydning og i den anledning afholder vi 
stævne 1.  gang den 25 juni 2023. 
Der vil være 5 forskellige baner, der kommer til at køre et formiddagshold og et 
eftermiddagshold. vi skal have 2 banekommendøre på hver bane. 
Der vil komme en hjælper tilmeldingsblanket op at hænge i klubben. Hvor 
medlemmer kan melde sig på til enten at være banekommandør, hjælpe med 
grillen eller salgsboden. Vi har behov for at folk er villige til at hjælpe. 
Tilmeldingen er bindende. 
Vi vil undersøge mulighederne for sponsorgaver til konkurrencerne. Der bliver 
lavet en indbydelse som man kan give sponsorer da nogle muligvis ønsker at 
hænge disse op. 
Liste over mulige sponsorere: 
- K.O. Skov 
- Bækmarksbro Jagt 
- Guntex 
- Østjysk våbenforretning 
- Korsholm 



- Super Brugsen 
- Xl byg 
- Diverse håndværkere 
- Delitaste 
- m.m. 
Kom gerne med forslag 
 

4. Bestyrelsesmøder 
Fremadrettet vil vi blive bedre til at smide dagsorden og referat op på de sociale 
medier.  
Vi vil ligeledes lave skabeloner for afholdelse af møderne og udformning af 
referater. 
 

5. Besøg fra Mosbach 18-21/5 2023 
 
Skydninger: 
- 200 m riffel med åben sigte 
- 100m historisk 
- feltskydning 
- tjenestepistol grov + .22 
 
Torsdag når de kommer vil vi lave en gryderet med ris. 
Morgenmad fredag, lørdag og søndag vil bestå af brød, æg, bacon, pølser og 
pålæg.  
Frokost vil være brød med pålæg. 
Aftensmad fredag var mad.  
Gallamiddag lørdag varm mad med mere (evt. Helstegt pattegris med tilbehør) 
 

6. Diverse 
 
Loppemarked lørdag den 17 juni: 
Fischer har kontakt med kommunen og politiet vedr. diverse tilladelser. 
Det vil være muligt at donerer ting til klubben hvorfra pengene vil gå til klubben. Det 
vil ligeledes være muligt at købe en stand og sælge egne ting. 
 
Grøn dag: 
 
Mulige datoer: den 6 maj, 3 eller 10 juni 
Hvad skal der laves: Blænder, tilpasning af låger, maling og udbedring af/nyt tag. 
 


