Varde Skytteforening: Bestyrelsesmøde 21/9-2011
Tilstede: Preben Nielsen (PN), Michael Pultz-Hansen (MPH), Erik L. Nielsen (ELN), Eva Christensen (EC),
Troels Christensen (TC). EC og TC deltager som hhv. 1. og 2. suppleant.
Fraværende: Bethina Lauersen (BL), Erik Mathiasen (EM)
Referent: MPH
Dagsorden:
1. Vagtplan
2. Skoleskydning
3. Våbenkontrol
4. Idrætsdag på Brorsonskolen
5. Banehjælperkursus
6. Patroner og skiver
7. Diverse
--1.
Vagtplanen blev diskuteret. Der mangler bemanding på vagtplanen. Forældre til børneskytter skal
orienteres om at der tænkes på at slå skydedagene tirsdag og onsdag sammen til en dag. Forældrene skal
spørges om de vil hjælpe én aften pr. måned. Der bliver lavet et opslag til skydebanen omkring dette
(MPH).
PN laver en ny vagtplan og sender den rundt. Det er aftalt at der holdes lukket i børnenes efterårsferie (uge
42). Her lavet også et opslag (MPH). Yderligere er det aftalt at der holde lukket i børnenes sommerferie,
eller en del af denne, dette besluttes når ferien nærmer sig.
2.
PN får materiale fra DDS til udlevering på skolerne.
"Prøv at skyde" billetter skal laves igen i år, denne gang yderligere med mulighed for at blive medlem med
50,- kr. rabat første år mod aflevering af billetten.
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3.
Der bliver våbenkontrol både en tirsdag og en onsdag, yderligere bliver der afholdt en medlemsaften en
onsdag, hvor der også kan foretages våbenkontrol.
4.
Brorsonskolen holder idrætsdag den 14/10 om formiddagen, hvor der kommer et par klasser forbi på
skydebanen. PN hører om Bent eventuelt kan hjælpe.
5.
PN vil gerne med på banehjælper kurset og kan stå for kassen samtidig.
6.
Patroner og skiver købes i Vingsted, PN hører Bent om han kan tage det med tilbage ifbm. DM, alternativt
kan PN låne en bil til Bent.
7.
BL skal rykkes vedr. ejendomsvurdering af udendørsbanerne ifbm. revisorens udlodningspapirer.
Der er utætheder i forbindelse med fjernvarmen på indendørsbanerne, PN taler med BL om dette.
Vedr. renovering af udendørsbanerne, så er PN stadig i gang med at undersøge mulighederne. Når der er et
konkret projekt kan diverse fonde mv. søges.
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