Referat bestyrelsesmøde d. 18.04.2012
Fremmødt: Erik Mathiasen (EM), Troels Christensen (TC), Preben Nielsen (PN),
Bethina Laursen (BL), Per Fjord Carlsen (PFC – suppleant)
Fraværende: Michael Pultz-Hansen (MPH)
Referent: BL
1.

Konstituering
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær

PN
MPH
BML
MPH

Webmaster sørger for opdatering af hjemmesiden.
Ny SKV1 udfyldes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
2.

Der har været tvivl om afviklingen af DM for børnene. BML
forklarede hvorledes og hvorfor alle de deltagende børn ikke skyder
to skydninger (man skyder kun mesterskab ved DM, såfremt man i
hovedskydningen har skudt op til klassekravet). Bestyrelsen enige
om at det er ok.

3.

PN opsummerede på børneattester og hvem der mangler.

4.

Vær opmærksom på ændrede skudserier når vi kommer udendørs.
Er beskrevet i skyttebogen.

5.

Vi ændrer kontingentet et smule:
Hvis man melder sig ind efter 1. december men inden 1. februar er
kontingentet reduceret med kr. 100,00.
Hvis man melder sig ind efter 1. februar men inden 1. april (hvor
nyt kontingentår begynder) dækker beløbet de næste 14 mdr.
Nyt opslag skal laves på banen!

6.

Måske skal hjemmesiden laves lidt om, så der er nyheder direkte på
forsiden. Vil webmasteren se på dette?

7.

PFC foreslog at vi kunne lave aktivitetskort. Han undersøger i
Esbjerg hvordan de gør på riffelsiden.

8.

Jubilæumsfejring. 9. juli 150 år.
Der blev lavet brainstorming og følgende forslag kom op:

3. og 4. juli afholdes et stævne for kredsen/landsdelen (tidligere
Ribe Amt)
D. 7. juli afholdes en reception fra kl. 11-15. Der indbydes
medlemmer, landsdelens foreninger, tidligere medlemmer,
æresmedlem, DDS, Varde Kommune og Kulturudvalgsformanden.
Disse særligt inviterede skal kl. 11.30 lave en skydning med 5 skud
i en skive, de skriver selv navn på skiven og vi tager billede af dem.
Billede og skive kan derefter ophænges i opholdslokalet.
Ved receptionen serveres sandwich, øl, vand, vin, kaffe og en
småkage (BML vil sponsere nogle flasker rød og hvidvin).
Mellem kl. 13 og 14 afholdes en konkurrence på faldmål på både
gevær og pistol. 5 skud 10 kr. Præmieoverrækkelse kl. 14.30.
Om aftenen afholdes skyttefest for medlemmerne. Her kunne der
være deltagerbetaling (kr. 50,00) for hele aftenen. Der serveres
mad – PN vil sponsere noget kød – og 1 øl eller vand pr. person.
Endvidere kaffe efter maden. Såfremt man vil have flere drikkevarer
er det for egen regning.
I løbet af aftenen kan der afvikles nogle konkurrencer, f.eks. banko
eller andet, for at skabe lidt stemning.
9.

Næste møde er d. 2. maj kl. 20.00. Vi skal tale om jubilæum, så
læs ovenstående igennem og lad os finde ud af om det er måden
eller om nogen har andre ideer.

