Varde Skytteforening: Bestyrelsesmøde 1/9-2010
Tilstede: Preben Nielsen (PN), Bethina Lauersen (BL), Michael Pultz-Hansen (MPH), Eva Christensen (EC),
Troels Christensen (TC). EC og TC deltager som hhv. 1. og 2. suppleant.
Fraværende: Erik L. Nielsen (ELN), Erik Mathiasen (EM).
Referent: MPH
Dagsorden:
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Revidering af prisliste
Afslutning udendørs
Medlemsmøde
Skoleskydning
Våbenkontrol
Skydedag(e) indendørs
15 m. stævne
Sponsorer
Hvervning af medlemmer
Økonomi / Arrangementer / Udlodning
Synlighed
Rengøring af banerne (bly)
Juleskydning
Nøgler / Patroner / Lille boks
Næste møde

1. Revidering af prisliste:
Bestilling af ammunition blev gennemgået.
Prislisten blev diskuteret og prisstigninger vedtaget, da der pt. sætte penge til ved næsten hver skydning.
Prisstigningerne træder i kraft ved indendørs sæsonens begyndelse 21/9-2010
Det blev yderligere vedtaget at lave et aktivitetskort (12 turskort), hvor man kan købe 12 skydninger (cal.
22) til 10 skydningers pris.
Til administration af dette får skytten ved betaling 12 prøveskiver med et logomærke påklistret, samt navn
skrevet på skiven.
Gældende skiver fås ved kassen ved fremvisning af en ikke brugt prøveskive med logomærke og navn.
(Efter skydning skal den brugte prøveskive afleveres ved kassen).
Aktivitetskortet er KUN gældende for den aktuelle sæson, når der skiftes til næste sæson (inde til ude / ude
til inde), vil eventuelle resterende skydning på aktivitetskortet gå tabt.
MPH renskriver den nye prisliste og sender den pr. mail til TC, som tager den med på skydebanen.
2. Afslutning udendørs
Afslutning afholdes den 7/9-2010 med afvikling af den traditionelle fugleskydning. PN sørger for en fugl.
MPH sender en mail til alle der haves mailadresse på, hvori det annonceres at fugleskydningen afholdes fra

18:30-20:00, prisen er 15 kr. og der er præmier til fuglekongerne, fugledronningerne mv. Der vil være
forskellige præmier alt efter om man er børne- eller voksenskytte.
3. Medlemsmøde:
I starten af oktober skal der afholdes et medlemsmøde, hvor aktivering af medlemmerne til hjælp i
foreningen bl.a. skal drøftes. Det nærmere indhold aftales nærmere på et kommende bestyrelsesmøde.
4. Skoleskydning:
Skoleskydningen bliver i år afviklet som en aftenskydning pga. mangel på hjælpere.
Hver skole får ved invitationen tildelt en dag i løbet af ugen til skydningen, der vil kun blive afholdt 1
skydning, der dermed vil være den gældende. Hvis det viser sig at der er skytter der skyder så godt at de
har en reel chance for at gøre sig gældende til landsdelsfinalen kan der arrangeres yderligere
træningsskydninger for disse.
Der inviteres 4 skoler, 3 i Varde og 1 i Mejls.
PN bestiller klassesæt, forinden undersøges ved skolerne hvor mange der skal bestilles.
Klassesættene afleveres personligt til skolerne vedlagt en følgeskrivelse fra foreningen der beskriver de
nærmere tidspunkter for skydning mv.
En diskussion blev startet omkring muligheden for, som et forsøg at lave et antal værdibeviser som hver
enkelt elev der deltager i skoleskydningen får efter afsluttet skydning. Værdibeviset giver mulighed for at
komme igen og skyde 1 gratis serie cal. 22 riffel inden for løbende måned + 1 fra arrangementsdatoen.
Yderligere giver det mulighed for at få 50 kr. i rabat på 1. års kontingent, hvis man melder sig ind inden 14
dage efter den gratis skydning.
MPH laver et oplæg til værdibeviset og sender det pr. mail til bestyrelsen. Endelig afgørelse af vedr.
værdibeviset bliver truffet på næste bestyrelsesmøde.
5. Næste møde
Pga. den fremskredne tid, blev det besluttet at udsætte behandlingen af de resterende punkter til næste
bestyrelsesmøde, som afholdes den 8/9-2010 kl. 19:30 på 15 m. banerne.

