
12. december 2013
18:44

Deltagere 

Michael
Jan
Jesper
Martin
Lars
Goran
Dan
Bjarne

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden1)
Bemærkninger til sidste møde den 7.november 20132)
Status formand/næstformand - forslag til nye bestyrelses medlemmer Goran 
og Jan og eventuelt.

3)

Status på medlemskab / våben / klubbens aktivitet / SKV54)
Foreningens julefrokost / juleskydning5)
Regnskabsmæssige sager / budget / indkøb af diverse materielle og 
ammunition.

6)

Bane vedligeholdelse / torsdag VIP / tema & trænings aktivitet7)
Hjemmesiden / intern-ekstern aktivitet / stævner8)
Anders Westh, Trørød skolens SFK – 4. og 5. klasse riffel skoleskydning9)
Generalforsamlings dato / 1 – 8 – 24 – 29. april 201410)
Næste møde11)
Eventuelt12)

Mødereferat   

Dagsorden godkendt.1)
På bagrund af tre tilstedeværende bestyrelses medlemmer var bestyrelsen  
beslutningsdygtige ved sidste møde.

2)

Michael meddeler har ønsker at stoppe som formand.3)

Michael har været glad for foreningsarbejdet, men hans eget arbejde gør at 
han ikke kan dedikere sig fuldt ud til stillingen som formand.

Anderkender at styrelsen har været en god opfindelse, og anbefaler at 
styrelsen skal fortsætte .

Samarbejdet med Lyngby klubben er . Der er forhandlinger i gang omkring 
forholdene overfor Lyngby. 

Vi har gennemgået klubbens økonomi i forbindelse med Lyngby skytternes 
ankomst,  m.h.t. slitage, såvel halens ledelse som foreningen har konstateret 
at begge er blevet påført urimelige omkostninger i form af såvel øget slitage, 
direkte omkostninger, og unfair konkurrence foreningerne imellem. Dette 
betyder at der fremsende en samlet skrivelse fra foreningen og Rudersdal 
kommune til Lyngby kommune om at sidstnævnte skal afholde faktiske 
omkostninger. Dette skulle ville finde sted far jan 1. 2013 ( tilbagevirkende 
kraft) . Såfremt  Lyngby kommune eller de pågældende skytte foreninger 
nægter at indgå ny kontrakt så vil de pågældende skytte foreninger  ikke 
kunne benytte hallens og  foreningens faciliteter efter 1. januar 2014.

Lars

Bekendtgør også at han ønsker at stoppe med periodens afslutning. Ønsker 
heller ikke at være en del af styrelsen.

Den nuværende bestyrelse bliver sidende  indtil næste general forsamling. 
Der er enighed om at Goran foreslås som bestyrelses formand til 
næstkommende  Generalforsamling.

Opgavelisten

Lars køber præmier til Julebanko

Jan køber Gløg og Æbleskiver  til Julebanko

Martin køber ammunition

Jan sender indkaldelse til næste styrelsesmøde (13/3)

Martin køber pizza  næste styrelsesmøde (13/3)

Martin laver indkaldelse til General forsamlingen (8/4)

Vigtige datoer

Julebingo  Tirsdag d. 17 December 2013

Styrelsesmøde Torsdag d. 13 Marts 2014

Generalforsamling Tirsdag d. 8 April 2014
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Alle medlemmer  (111) som har registreret våben har det tilstrækkelige 
aktivitets niveau. Undtagelsen er Dennis E. Johansen som klubben har prøvet 
at kontakte uden held. Ydermere har han ikke fået verificeret sit våben i 2013. 
Der sendes en SKV5 til ham.

67 medlemmer (inkl. dem der er fritaget for kontingent) har betalt 
kontingent.  Ti af medlemmerne betragter sig som udmeldt så reelt set ligger 
klubbens medlemstal på 101. 

Det konstateres at betalende medlemmer ( inkl kontingent )  fra 2010 - 2013 
er faldet fra 102 til 67.

4)

Julebanko
Der skal arrangeres julebanko.
Præmier indkøbes af Lars. 
Gløg og Æbleskiver købes af Jan

5)

10 høreværn er blevet bestilt. 
9mm AMMO : Magtech LRN koster 105/kasse.  Geco kan fås for 90 DKR 
/kassen.  Det forventes at der købes :

6)

9mm Magtech 10.000 10.000

.22LR GECO Riffel 10.000

.22LR GECO pistol 10.000

.38SPL Magtech -

således forventes ammunitions forbruget for 2014 at være dækket

Skiver er blevet bestilt.

Første og tredje torsdag  er reserveret til VIP skydning ( dem der har SKV2) . 
Andre torsdage kan bruges til andre aktiviteter. Jan bruger lørdage til andre 
aktiviteter

Banevedligeholdelse skal overdrages med at  Lars stopper i bestyrelsen. Kim, 
Jesper og Bjarne har indvilliget at overtager vedligeholdelsen af banerne.

7)

Ingen bemærkninger8)

Trørød skole har kontaktet forenings. Ønsker at lave skoleskydning for fem til 
ti børn. Aktiviteten ville være 1-2 gange om året. 

Af hensyn til foreningens størrelse kan der kun kommes med at begrænset 
betingelsesfyldt  tilbud, så forventnings afstemnings kan foretages.

9)

Fastsat til Torsdag d. 8. April 2014. Dan laver indkaldelsen til 
Generalforsamlingen

10)

Torsdag d. 13. Marts. Kl 19.00. Martin tager Pizza med. Jan sender 
indkaldelsen.

11)

Goran får en nøgle til våbenrummet. Michael sender en mail med Thomas 
med CC for at få en kode til Goran.

12)
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