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Bestyrelsesmøde 4/3-2019 

Dagsorden 

Referater 
Referater skal offentliggøres på hjemmesiden umiddelbart efter møderne. For at gøre udarbejdelsen 

af referatet nemmest mulig vil dagsordenen fra indkaldelsen blive brugt og ajourført under mødet. 

Vedtaget. 

SKV behandling 
Med det nye skv system bliver der sendt et betalingslink til formanden. I stedet for at foreningen skal 

til at indkræve hos medlemmerne, foreslås det at foreningen blot videresender linket så 

medlemmerne selv kan betale. 

Vedtaget, og derudover aftalt at våbenlegitimationskort efterlades i pengekassen, så vagten 

kan udlevere dem. Og der ikke bruges porto på at sende dem til medlemmerne. 

Kompressor 
Vores kompressor er stået af, skal der investeres i ny eller skal den gamle reperares? En ny vil koste 

omkring 23000 kroner. Julius har været i kontakt med en reperatør der ikke kunne forestille sig at der 

ville kunne skiftes dele for mere end 3500 kroner, før den virkede igen. 

Sendes til reparation, aftalt loft på 5000 kroner. 

25 meter 
Hvad er status? Og hvad skal der gøres? 

Status er at vi skal have foretaget en støjmåling, så vi kan dokumentere at vores 

forbedringer virker og for støjen ned under det tilladte ifølge vores miljøgodkendelse.  

Aftalt arbejdsdag med oprydning 11. Maj klokken 08.00. 

Julius vil udarbejde en støjmåling. 

Ny kasserer 
Jørgen ønsker ikke at modtage genvalg. For at gøre stillingen mere attraktiv, kunne noget af 

kassererens arbejde lægges ud til en ekstern. 

Kasper vil rette henvendelse til bestyrelsens kasserer kandidater og finde mere konkrete 

priser. 
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Kontingent 
Da kontingentet ikke har været forhøjet i mange år, vil bestyrelsen fremsætte et forslag til 

generalforsamling. Kontingent for under 18 sættes op fra 210 til 300 kroner. Og for medlemmer over 

18 år sættes det fra 420 til 500 kroner. 

Vedtaget, forslaget bliver fremsat til næste generalforsamling. 

Kaliber .22 pistoler 
Da vores kaliber .22 pistoler efterhånden for flere og flere fejl. Vi vil afsætte 25000 kroner årligt til 

investering i nye pistoler, og udfase de gamle. Indtil foreningens pistol samling er opdateret. 

Vedtaget. 

Sikkerhedsbestemmelser 
Vi skal gennemgå de nye regler meget grundigt og have lavet procedurer for prøveskydninger, 

banekommandører, skydeledere og have afsat datoer for introduktion/instruktion af ALLE 

banevagter og ALLE skytter. 

Der er en del vi IKKE gør som beskrevet, herunder vis det kræve 3 banekommandører og en 

skydeleder ved alle skydeaftenen for pistolskytter. Medlemmer er pt. IKKE bare i stand  til fungere 

som banekommandører uden yderligere instruktion. 

Der er nogle forsikringsmæssige dokumentationer der skal være på plads osv.   

 

Forslag:  

3 gange prøveskydning og alt prøveskydning luft og KUN LUFT 

Udlån af registreringspligtige våben sker kun til MEDLEMMER med SKV6/SKV2 i vores forening.  

Forevisning af skv6/skv2 ved al køb af ammunition. Ungdomsskytterne får udleveret ammunition ad 

deres skydeleder. 

Indføre medlemskort og program/udstyr der skanner dette.  (mvh Julius) 

Det vil under alle omstændighedere kræve flere frivillige, og vil også kræve mere 

gennengang af de nye regler, samt en forenkling af vores procedure for at foreningen kan leve til de 

nye regler, bestyrelsen har ikke besluttet noget konkret endnu. 

Generalforsamling 
Næste generalforsamling 

Generalforsamling skal afholdes 28/03-2019 

Næste bestyrelsesmøde 
Hvornår er næste bestyrelsesmøde, og kan der ikke lægges en fast plan? 

Næste bestyrelsesmøde er sat til 6/05-2019 klokken 19.00. Og bestræbes på at blive afholdt 

hver anden måned. 
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Deltagere 
Kasper Clausen, Formand [Kasper] 

Jørgen Damm, Kasserer [Jørgen] 

Julius Svendsen [Julius] 

Per Jørgensen [Per] 

Henriette Boisen [Henriette] 

Stig Bjerregaard [Stig] 

Casper Kildegaard [Casper] 


