Formandens aktivitet/arbejde i
januar – februar – marts måned.
Overskrifter:
Skydetider i Skytternes Hus
Skydetider på Vestereng vinteren igennem
Status i betaling af kontingent, nøgler og skabe rettidigt
Fra sidste bestyrelsesmøde
Julebanko
Spisning i Skytternes Hus
Våbeneftersyn i DSB/ASF
Skytternes Hus
Våbenpåtegninger resten af året
Bestyrelsesmøder

Der kan skydes på følgende tidspunkter i Skytternes Hus.

Åbningstider januar til og med april
Ungdom pistol
Ungdom riffel
Veteran 55+ pistol
Veteran 55+ riffel
Handicap riffel
Riffel med træner
Pistol med kassevagt
Pistol uden instruktion

mandag
onsdag
onsdag og torsdag
mandag og torsdag
mandag og onsdag
mandag og torsdag
tirsdag og onsdag
torsdag

17.00 – 18.30
17.45 – 19.15
14.00 – 17.00
12.00 – 15.00
15.00 – 18.00
18.45 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00

Der kan skydes på følgende tidspunkter på Vestereng.
For de der har nøgle til Vestereng, kan der skydes fra solopgang til solnedgang hver dag i løbet af
vinteren. Stadig dog kun på de første 10 baner, da alle elektroniske baner er taget indenfor.
Status i rettidigt betaling af kontingent, nøgler og skabe
En oversigt over rettidigt betaling af kontingent og hvor mange der er skyldige. De, der står i 2018,
har endnu ikke betalt for 2019.

familiekontingent
handicapkontingent
medlem via familie
passiv
pensionist
senior
sturderende
ungdom
brik
lille skab
stor skab

2018
4
11
8
6
24
57
7
13
40
13
17

2019 i alt
10
14
17
2
55
80
10
16
71
26
45

14
25
25
8
79
137
17
29

mangler i %
28,6
44,0
32,0
75,0
30,4
41,6
41,2
44,8

111
39
62

36,0
33,3
27,4

Så 6 ud af 10 har betalt rettidigt (tæt på ok efter min mening) og jeg kan se, at der er en del, der
har betalt den 3. og 4. januar. Disse er med i tallene fra 2018. Så det vel omkring 33% der mangler
at betale.
Så de der endnu ikke har betalt kontingent, bedes straks der er lidt monetos på kontoen betale, så
Jette og Jesper slipper for rykkerarbejdet.
Det kan ske via hjemmesiden eller på kontor Nordea 2264 0267120110.
Familie
1460,Senior
860,Alle andre 590,Stor skab
200,Lille skab
150,Brik
100,-

Fra det sidste bestyrelsesmøder
Hvis du ønsker at få referat og regnskab tilsendt pr. mail, så skal du sende mig en mail på finn@fiber.dk
og jeg sætter dig på listen.
1. Godkendelse af Referat.
Referatet blev godkendt.
2. Økonomi
a. Orientering fra Jette/Martin med regnskab pr. 1.12.2017
Regnskabet mangler lidt små justeringer, men det ser overordnet ud som forventet.
Det forventes at året resulterer i et mindre underskud, primært grundet udgifter i forbindelse med det
nye hus. Det skulle gerne være ebbet ud nu.
Der er revision 27. december 2018 kl. 10. Det opfordres til at der er en repræsentant for hver sektion.
b. Kontingent indbetalinger status 2018 og indbetaling 2019
Alle har betalt kontingent for 2018.
For 2019 er der 95 der har betalt.
c. Skabe og lejebetaling status 2018 og 2019
Alle brikker er i 2018 blevet betalt.
For 2019 er der betalt for 20 brikker.
For 2019 er der betalt for 15 store og 11 små skabe.
d. Budgetter for 2019
Budgetter for køb og salg af ammunition i de enkelte afdelinger laves om til et forventet overskud frem
for separate poster.
3. Formanden
a. Fremtiden i DskyU
Unionen prøver igen at afholde en organisations dag i 2019 lørdag den 26. januar. Det i 2018 blev
aflyst grundet manglende tilmelding. Finn tilmelder 3 (Finn, Peter og Jesper).
b. DGI-østjylland
DSB/ASF er en ret stor klub og bør derfor nok have en tilstedeværelse til det, endnu ikke indkaldte,
møde i DGI Østjylland Skydning. Finn undersøger tidspunkt for mødet. Ideelt set bør vi troppe op med
tre mand (formanden, en fra pistol og en fra riffel).
c. Kompressor
Kim B undersøger en alternativ leverandør af kompressor service, da prisen fra Bay er lige i den høje
ende.
d. Finns ekstra punkt udenfor dagsorden (JSF indspark)
Finn sender forslaget ind.
4. Eventuelt

Julebanko
Der var ca. 80 deltagere til julebanko, og det er rigtig mange år siden, der var så mange tilstede.
De 25 omgang med 13 ænder og 12 flæskestege + alt det andet gjorde stor lykke.
Vi vil forsøge med endnu bedre reklame/omtale for 2019 julebanko, så vi kan få fyldt vore nye
lokaler op.
Claus og Mariann havde sørget for de mange præmier og at alt fungerede efter planen.

Spisning i DSB/ASF
Vi har stadig fællesspisning om onsdagen på Gøteborg alle 7 G, 8200 Århus N.
Tilmelding skal ske til Astrid senest kl. 07.00 onsdag morgen på 26 40 40 10, for at du kan være
sikker på, at der er noget til dig.
Det er helt sikkert noget for de unge, som ikke gider lave mad og for ungkarle og ungkvinder, som
efter spisningen så lige kan klare en gang træning, inden der lukkes kl. 21.30
Vi har på menuen i uge: 2
medister
3
hænger på væggen onsdag i uge 2
4
Astrid/Kim vil hænge en seddel op på den opslagstavle ved køkkenet, hvor retterne kan ses for
februar måned.
Alle klubbens medlemmer med påhæng og børn er velkomne.
Pris for voksne er 40,- og for børn 20,Drikkevarer fås til de sædvanlige billige priser i klubben, og vand fra vandhanen er som sædvanlig
gratis. Kim sørger for, at der også kan købes lidt vin.
Våbeneftersyn
Alle våben er set, og jeg er meget glad for den opbakning, der var via et fremmøde på 95% af alle
våben i ugens løb.
Med alle våben mener jeg ca. 650 stk.
De sidste våben blev klaret i uge 45 og 46.
Skytternes Hus
Vi var ca. 6 medlemmer på skift, der 5 dage i løbet af julen fik flyttet ca. 180 lamper, så vi nu ikke
længere har skygger i skiverne på banerne 16-53.
De fejl der var ved 1 års gennemgangen er stadig ikke på plads, men vi rykker for at få de sidste
mangler udbedret.
Der arbejdes på at skaffe ca. 60.000 kr. til de sidste mangler.
Hvis du/dit firma er interesseret i at støtte os, så kan der måske laves et firma arrangement som
modydelse efter nærmere aftale. Målet er at der er et godt overskud til klubben efter et
arrangement.
En del eller alle kuglefang på bane 1-15 skal udskiftes med cyklonkuglefang, da de
granulatkuglefang vi har opsat ikke fungerer, når der skydes med hagl på 15 m DGI luftpistol
skiven.
Derudover mangler vi 4 lærred og 4 projektorer + 2 pc’ere der kan vise 2 gange finale ved vores
kommende konkurrencer ved f.eks. DM og Masters.
Vi skal også have opsat en projektor i opholdsrummet, så vi har mulighed for at kunne lave bedre
info fremvisning ved større møder.

Våbenpåtegninger i januar, februar og marts
De der har våben, skal være opmærksomme på, at en fornyelse skal være færdigbehandlet senest
2 mdr. før udløb og det tager normalt ca. 2 mdr. at få en Skv2 igennem systemet.
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage
Onsdag den 9. januar
Skytternes Hus
Onsdag den 16. januar
ferie
Onsdag den 23. januar
Skytternes Hus
Onsdag den 30. januar
Skytternes Hus
Onsdag den 6. februar
Skytternes Hus
Onsdag den 13. februar
ferie
Onsdag den 20. februar
Skytternes Hus
Onsdag den 27. februar
Skytternes Hus
Onsdag den 6. marts
Skytternes Hus
Onsdag den 13. marts
Skytternes Hus
Onsdag den 20. marts
Skytternes Hus
Husk at medbringe længden på pibe og pistol ved køb eller fornyelse af en sådan.

Det koster samtidigt 250 kr. i kontanter at få lavet en ny SKV2 eller en fornyelse. Beløbet skal
betales samtidigt med udfyldelsen.
Bestyrelsesmøder + generalforsamling 2019
De næste bestyrelsesmøder vil være:
Mandag den 21. januar 2019
Mandag den 4. marts 2019
Mandag den 8. april 2019
Generalforsamling lørdag den 27. april 2019

6.1.2019/Finn Danielsen

