Varde Skytteforening: Bestyrelsesmøde 1/2-2012
Tilstede: Preben Nielsen (PN), Bethina Lauersen (BL), Michael Pultz-Hansen (MPH), Erik L. Nielsen (ELN)
Fraværende: Erik Mathiasen (EM)
Referent: MPH
Dagsorden:
1. Generalforsamling
2. Medlemslister/maillister
3. Medlemsmøde
4. Oprydning boks/bane
5. Økonomien
6. 150 års jubilæum
7. Eventuelt

1.
Der skal laves lidt vedtægtsændringer vedr. kontingentbetalingen for at gøre denne tidssvarende specielt i
forhold til udmelding og betaling af kontingentet.
Det blev besluttet at kontingentet skal betales ved start på udendørssæsonen eller senest 7 dage efter 1.
rykker.
Generalforsamlingen afholdes den 29/2 kl. 18:30 på 15 m. banerne.
MPH sørger for medlemsnyt samt opslag til banen.
2.
Listerne blev gennemgået, MPH sørger for at samle mail adresser i et Excel regneark.
3.
Der afholdes et medlemsmøde den 22/2 kl. 19:30, hvor der skal findes en ordning vedr. hjælp på
banen/ved kassen. Alle der ønsker at bidrage med deres hjælp i foreningen bliver tilbudt et
banehjælperkursus afholdt i og betalt af foreningen.
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4.
PN sørger for at boksen bliver ryddet op.
På banen skal isoleringsmåtterne fjernes, da de er med til at opsamle store mængder skidt, yderligere skal
diverse stykker træ og andre ting fjernes fra banen. Det skal være muligt jævnligt at kunne foretage en
støvsugning af banen.
5.
BL fortalte om økonomien, som nu ser fornuftig ud.
Vedr. udlodning, så har BL modtaget en ny ejendomsvurdering på Lunden, som skal afleveres til revisoren,
som herefter kan lave revisorerklæringen. Når denne er i hus, kan vi gå videre med sagen.
6.
Foreningens 150 års jubilæum er den 9/7-2012. Der blev talt om hvad man kunne gøre for at fejre/markere
dette. En åben festskydning p å 15 m. banerne for alle f.eks. mellem 10-15 blev foreslået. Yderligere kunne
man om aftenen afholde en skyttefest med indbudte gæster fra DDS/Region/Kommune.
7.
Henvendelsen vedr. walkie klubben blev diskuteret, PN taler med kulturudvalgsformanden snarest.
Der blev talt om at vi skulle tale med formanden for bokseklubben vedr. et husmøde, hvor bl.a. vedligehold,
parkeringsplads og stabiliteten af skydebanens gulv kunne diskuteres. Der tages kontakt ved lejlighed.
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