
Referat fra bestyrelsesmøde 07.02.2014 

Kommentarer til referatet fra sidste møde: 

- IAB 

Nyt fra formanden: 

- Vi har modtaget en mail fra et medlem, som har meldt dig ind, men aldrig har skudt. Medlemmet 

er utilfreds med opstarten i klubben. Vi laver en velkomstmail til nye medlemmer, med praktiske 

oplysninger om skydetider osv. (CF + LØ). 

- Gennemgang af status på miljøsagen. Kristian Rasmussen (KR) mener ikke der er målepunkter nok 

på det indsendte materiale, men vi afventer en vurdering fra Grontmij på om der skal måles mere. 

Ulrik Birkjær (UB) opmåler 200m og 50m bane som ønsket af KR, dette blev overset i første omgang 

som følge af fejlkommunikation/misforståelse. Der var debat om vi skulle inddrage de nye volde vi 

ønsker, eller nye baner vi gerne vil have godkendt, men det blev besluttet at fokusere på det vi 

allerede har, for ikke at pådrage os risiko for fx indskrænkninger i skydetider. EL rykker for 

støjberegninger, og igangsætter opmåling af riffelbaner. 

- Klubhus. Der er intet nyt. MB + CR kontakter mureren, Henrik Lindberg og Flemming Holm for at 

afklare forudsætningerne for at indhente tilbud fra typehus firma, så vi kan komme videre. 

- Sæsonplan: Terrænpistol 2+3. Maj, Store Skydedag Riffel 24. Maj, Dall IPSC Challenge ultimo August 

(MB + LØ afklarer dato snarest) + Landsdelsmesterskab på Riffel. EL annoncerer i den sædvanlige 

avis. 

- Nøgleadministration overgår til CR, vagtplaner til MB, for at aflaste formanden. 

- Referat fra GF + datoer for klargøringer skal på hjemmesiden, CR. 

- Forårsbrev skal laves og mailes til alle, CR. 

- EL orienterede om nyheder fra DGI, dette rundsendes af EL. 

Økonomisk overblik; 

- LØ gennemgik vore aktuelle finansielle status. Det ser som altid fornuftigt ud. 

- LØ skal til møde i banken om vores højrente konto. Muligheder for rimelig rente eller risikofri 

investering undersøges, men det er ikke lige det der er bedst muligheder for. Pengene bliver på 

driftskontoen ind til videre, med klubhus projektet forude, vil vi ikke binde os for meget. 

Eventuelt: 

- Intro-konceptet justeres lidt. Nu er prisen 300kr, og den dækker intro aften, og 3 skydninger via 

klippekort. 

- CR mailer priserne på klubtrøjer rundt. 

- Forslag om kodelås på porten i Dall, for at flere skal få adgang (Per Rasmussen). Afvist med 4 

begrundelser: 1. Det vil kunne give problemer med rekruttering til vagtplan og andre nødvendige 

opgaver. 2. Kontrollen med områdets anvendelse forringes, det kan vi slet ikke risikere midt i en 

miljøgodkendelse. 3. Det kan blive uklart hvem der er skydeleder, især ved aktivitet på flere 

baneafsnit. 4. Tilsyn med miljø/skydetid, aktivitetskrav og betaling bliver vanskelig. 



- Betaling for skydning udenfor officiel åbningstid blev debatteret, en beslutning udskydes til næste 

møde. 

- Forslag fra Bjørn Meldgård om Firmaskydning. Vedtaget! Dog skal bjørn, som er ankermand, love at 

sige fra, hvis belastningen bliver for stor. Tilmelding skal ske til Pistoludvalgsformanden (MB), som 

også laver et opslag til hjemmesiden. CF laver noget tilsvarende til Riffel sektionen. 

- Bestyrelses møde datoer til resten af året udsendes af CR. Vi bibeholder frekvensen på hver 6. uge 

på mandage, næste møde er 24/3. 

- Der skal laves en tilmeldingsliste til klargøringen 29/3 (CR). 

 

Regnskab: Det færdige regnskab gennemgås – det ser fint ud. Vi har en sund økonomi med råderum til nye 

tiltag/indkøb mv. 

Kassereren: Der arbejdes ihærdigt på at gøre baglokalet i Vesterkæret i stand. Næste arbejdsdag er søndag 

for da kunne tømreren. 

NÆSTE MØDE 29/1 KL 17.30 (før generalforsamlingen) 


