Varde Skytteforening: Bestyrelsesmøde den 5. februar 2014
Tilstede: Preben Nielsen (PN), Michael Pultz-Hansen (MPH), Eva Christensen (EC), Troels Christensen (TC),.
Svend Erik Frederiksen (SF). SF deltager som suppleant.

Fraværende: Erik Mathiasen (EM), Per Carlsen (PC). Referent: MPH
Dagsorden:
1. Generalforsamling
2. Valg
3. Alarmsystem
4. Indberetning
5. Banerne
6. Vagtplan
7. Økonomi
8. Pokal
9. Træ fra Lunden
10. Bestyrelsens beretning
11. Eventuelt

1. Generalforsamling holdes 12/3 19:00
2. På valg er MPH, PN, TC. MPH modtager ikke genvalg. Suppl., Per og Svend Erik.
3. PN beskrev det nye alarmsystem, fremadrettet bliver det væsentlig billigere for foreningen, da der ikke
længere skal være en dedikeret kobber telefonlinje til alarmsystemet.
4. PN tager sommersæsonen og Per tager vintersæsonen. MPH giver en grundig undervisning inden første
udendørs indberetning.
5. Per undersøger nærmere omkring cyklon kuglefanget i Esbjerg. PN skaffer materialer til rep. Af
endevæggen. Der skal undersøges om der kan findes nye ventiler til udsugningen, således der suges ind
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mod standpladsen for at fjerne krudtrøgen mere effektivt. PN undersøger hvilken speciel støvsuger og filter
der skal anskaffes for at få støvsuget krudtslam/blystøv op uden risiko for personalet.
6. Indendørs ændres vagtplanen fra næste indendørs sæson til kun at der skydes hver anden tirsdag (i
vintersæsonen), da pensionistskytterne kan tage vagten hver anden tirsdag, når de alligevel er på banen.
7. En foreløbig resultatopgørelse blev gennemgået.
8. PN prøver at tale med Jens Peter, om han evt. kunne have lyst til at se på det.
9. Er solgt for ca. 20.000 kr. Der mangler fortsat en del oprydning.
Folk fra Lunden kan overtage græsslåning på bane og vold for en fornuftig pris, PN har kontakt til dem.
PN har mulighed for at låne noget kørende materiel, så der kan fældes træer og graves vold, der
undersøges nærmere, og findes en dato.
10. PN går i gang med at skrive bestyrelsens beretning. Det går flot fremad med antallet af børn. Der er
blevet givet et gratis medlemskab resten af året til det hold der gik videre i skoleskydningen, og det har
virkelig givet pote, da de trækker venner og søskende med på banen.
11. Lågen bagerst i skydebanen skal holdes lukket, PN udsender en mail til alle hjælperne.
Når der har været arrangementer på banen skal der ryddes op og smides skraldeposer ud efterfølgende.
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