Varde Skytteforening: Bestyrelsesmøde 6/2-2013
Tilstede: Preben Nielsen (PN), Bethina Laursen (BL), Michael Pultz-Hansen (MPH), Eva Christensen (EC),
Troels Christensen (TC), Per Carlsen (PC). EC og PC deltager som hhv. 1. og 2. suppleant.
Fraværende: Erik Mathiasen (EM)
Referent: MPH
Dagsorden:
1. Status på baner

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indendørs / udendørs - vedligehold
Skiver - patroner
Skv - børneatt. - nøgler
Flere hjælpere
Økonomi
Generalforsamling
Eventuelt

--1. Banerne males af TC i uge 7.
2. Udendørs skal flagstangen til kuglen udskiftes. EM er ansvarlig for denne opgave.
3. Der er kun 1 bundt luftskiver tilbage, så der skal snart indkøbes flere.
4. De sidste par børneattester bliver indsendt snarest.
Werner og Svend Erik skal have nøgle og kode.
For at kunne transportere våben skal man være medlem og have en skv3 udfyldt.
5. Hvis der kan findes en hjælper mere er der nok til et helt onsdagshold mere.
6. Ca. tal blev forelagt af BL.
Det går en del bedre end 2011.
Der foreslås en kontingentstigning på 50 kr. til generalforsamlingen. For stigningen vil der blive
gennemført flere årlige sociale arrangementer. Yderligere vil stigningen kunne være med til at
finansiere endnu en luftriffel.
Sponsorkontrakterne blev diskuteret og det blev besluttet at sætte prisen op til 3000 kr.
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7. 13/3 afholdes generalforsamlingen, kl. 19:00.
Det foreslås at der laves en vedtægtsændring, således at generalforsamlingen fremover kan
afholdes i februar og marts. Yderligere foreslås at bestyrelsen kan udpege en ekstern kasserer frem
for at det skal være et bestyrelsesmedlem. MPH laver oplæg til vedtægtsændringerne.
Valg: BL, EM. 2 suppleanter og 2 revisorer.

8. Bookning af banen overtages af PN
Der arbejdes fortsat på at der skal arrangeres et banehjælperkursus i starten af marts.
Varde Skydning: Vi har en pokal til rådighed, f.eks. Som vandrepokal. Evt. bare for medlemmerne,
som en afslutningsskydning.
DDS besøg: Besøg af DDS den 21/2 kl. 13:15. PN finder ud af hvem der åbner på banen.
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