Varde Skytteforening: Bestyrelsesmøde 8/9-2010
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
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Medlemsmøde
Vagtplan
Skydedag(e) indendørs
Våbenkontrol
15 m. stævne
Sponsorer
Hvervning af medlemmer
Økonomi / Arrangementer / Udlodning
Synlighed
Rengøring af banerne (bly)
Juleskydning
Nøgler / Patroner / Lille boks
DDS 150 år
Næste møde
Eventuelt

1. Medlemsmøde
Medlemsmødet bliver den 6/10-2010 kl. 19:00, den dag bliver almindelig skydning aflyst.
PN laver et oplæg samt rundsender en mail til medlemmerne.
Overordnet skal medlemsmødet handle om aktivering af medlemmerne, herunder som hjælpere til stævne,
skydedage og andre foreningsopgaver.
2. Vagtplan
BL forlænger vagtplanen til ugen efter medlemsmødet t.o.m. 12/10-2010.
3. Skydedag(e) indendørs
Skydedagene afgøres i samråd med medlemmerne til medlemsmødet, således bliver det klarlagt om der
skal skydes tirsdage, onsdage eller begge dage.
4 Våbenkontrol
5. og 6. oktober foretages der våbenkontrol. Medlemmerne skal senest disse 2 dage kunne fremvise deres
våben overfor et medlem af bestyrelsen, der herefter vil sammenholde nr. på våbnet med listen over
private våben.

5. 15 m. stævne
Stævnet skal afholdes i starten af november, og gerne passes ind således det ikke overlapper med stævnet i
Ølgod. Opgaverne til afvikling af stævnet skal uddeles på medlemsmødet. Forinden skal
bestyrelsesmedlemmerne have nedskrevet de opgaver de kan komme i tanker om til næste
bestyrelsesmøde.
6. Sponsorer
Sponsor hvervning blev diskuteret. MPH omskriver den eksisterende sponsorkontrakt og sender et oplæg
rundt pr. mail til bestyrelsen.
På medlemsmødet skal der gerne findes en eller flere der vil indgå i et "sponsorudvalg", som kan være de
praktiske grise i forbindelse med hvervning af sponsorer.
7. Hvervning af medlemmer
Et værdibevis med en gratis (riffel) skydning skal produceres. Beviset skal være gældende til udgangen af
den igangværende sæson, og forsynet med et fortløbende nr.
MPH laver et oplæg til print på visitkortpapir/pap.
Værdibeviset kan udleveres til personer der deltager i diverse arrangementer f.eks. polterabend skydninger
mv., samt til skoleskytterne. Yderligere kan det udleveres til medlemmer der ønsker at inviteret
venner/familie med på banen, så disse også kan prøve at skyde.
Værdibeviset kan ikke bruges af eksisterende medlemmer og kan kun bruges 1 gang af ikke-medlemmer.
8. Økonomi / Arrangementer / Udlodning
Økonomi blev diskuteret, uden en beslutning blev truffet om hvorvidt der skulle foretages en prisstigning
ved afvikling af arrangementer som f.eks. polterabender.
Udlodning blev diskuteret, MPH undersøger antal og placering spillehaller, herefter aftales det hvem der
tager kontakt til hvilke spillehaller for at høre om de er interesserede i at lade os få del i udlodningen.
Hvis der er en eller flere spillehaller der er positive skal der indgås en kontrakt og vedtægterne skal ændres
jf. det fremsendte materiale, yderligere skal der laves en revisorerklæring der fastslår at vedtægterne er
ændret.
9. Synlighed
Hjemmesiden blev diskuteret, pt. er der påbegyndt en gennemgribende renovering af hjemmesiden. Det
blev foreslået at der kunne laves et vejkort på hjemmesiden, således det var nemmere at finde frem til
banerne, evt. kunne Google Maps bruges.
Vejskilt til skydebanen (15 m.) blev diskuteret, der er tidligere blevet ansøgt og givet afslag af kommunen.
MPH tager igen kontakt til kommunen.
10. Rengøring af banerne (bly)
Punktet tages på medlemsmødet.
11. Juleskydning

Juleskydningen bliver sidste skydedag inden jul, nærmere aftales når vagtplanen er faldet på plads.
12. Nøgler / Patroner / Lille boks
Nøgler blev diskuteret. Patroner er blevet bestilt.
13. DDS 150 år
BL sender materiale til DDS.
14. Næste møde
Næste møde er den 29/9-2010 kl. 20:00
15. Eventuelt
Persontransport i elevatoren (kørestolsbrugere) blev kort drøftet og udskudt til næste møde.

