Søllerød Skytteforening af 1910 Generalforsamling 25 April 2017
Formandens beretning:
For 107 gang velkommen til generalforsamling i Søllerød Skytteforening. Det er min opgave at komme med
en beretning over det sidste års aktiviteter samt redegøre for de fremtidige planer vi har iværksat:
Jeg starter tilbage i Juni 2016 hvor grundet et stigende arbejdspres Goran ønskede at overgive
formandsposten – og hvor det naturlige valg så faldt på næstformanden. Efter et bestyrelsesmøde valgte vi
ganske enkelt at bytte pladser – således at Goran forsatte som næstformand og jeg som formand.
Vores vedtægter tillader dette men jeg sætter naturligvis min post på valg i dag de vi jo har foretaget en
ekstraordinær ændring i bestyrelsens sammensætning.
Jeg er derfor også på valg i dag, og genopstiller.
SSF-1910 styres af det vi kalder vores ”Styrelse” og af vores ”Bestyrelse” – Bestyrelsen er valgt på
generalforsamlingen og har stemmeret og ”Styrelsen” er betroede frivillige der udfører forskellige opgave
så vi som Skytteforening kan fungere. ”Styrelsen” er altid inviteret med til bestyrelsesmøder og deres input
er meget velkomment. Nu er vi jo ikke så store så der er en klar fordel ved at kunne tales os frem til
enighed på de forskellige punkter.
Det kunne som en start være interessant med en status på hvor mange vi er i SSF-1910
MEDLEMS-STATISTIK
Antal medlemmer (115) fordelt efter alder og koen:
til 12 aar

13-18 aar

19-24 aar

25-59 aar

60-64 aar

fra 65 aar

Kvinde

0

2

0

6

2

0

Mand

2

10

5

63

8

17

Antal

2

12

5

69

10

17

Sæsongen 2016 – 2017 har således været ganske begivenhedsrig indtil videre –
-

Efter at vi havde lagt lokaler til Lyngby skytterne i 5 år blev deres eget byggeri endeligt færdigt og
de flyttede lige efter sommerferien. De har været 5 år hvor vi har ”levet” sammen og hvor det for
det meste har gået rigtigt fint men også 5 år som jo har slidt ekstraordinær meget på vores
faciliteter – mere om det senere.

-

Efter deres flytning har vi set frem til at kunne være os selv igen og dermed også sætte flere af
vores projekter i gang – vi har hele tiden ønsket at ombygge Bane 2’s kuglefang så vi kunne skyde
med fuldkappet ammunition og andre kalibre, samt vi har haft en video overvågningsprojekt.

-

Det har efterhånden været en meget lang proces og at skulle redegøre for alle kommunale
udfordringer ville tage hele aftenen – så her kommer den korte udgave:
Vi får certificeret ventilationen – dette skal bruges til ansøgning om delfinansiering af nyt kuglefang
hos Skydebaneforeningen – Kommunens Idrætsinspektør træder tilbage – det var ham vi havde en
aftale med….

-

-

-

-

-

Vi er nu tilbage i start feltet
Jeg har et positivt møde med den nye mand på posten
Kommunen (Kultur & Fritidsforvaltningen) beslutter at gennemgå alles lokale/facilitets behov for
alle haller osv
Dagen inden deres næste møde bliver jeg ringet op for at høre vores holdning til Petangue baner i
fløjen ned mod bane 2 da 4 klubber i kommunen havde ønske om baner til vintertræning.
Vores klublokale skal også være hjemsted for Søllerød Golddiggers (Amerikansk Football)
Jeg går derefter i ”krig” med at forklare hvad vi laver, hvordan vi gør det og hvorfor vi ikke syntes
det ville være en fordel med op imod 120 amerikanske football spiller side om side med
medlemmerne i en skytteforening.
Der går lidt tid
Der er nyt møde med kommunen hvor man skitserer en løsning som jeg afviser da den ikke
indeholder forbedringer men kun udbedringer
Jeg skriver til kommunen af vi mener det bedst at de hjælper os med den oprindelige plan med
kuglefangsudskiftningen i stedet for at vi laver om på indretning af våbenrum osv. Og at vi gerne
deler faciliteter med vinterbaner til Petangue klubberne sålænge det ikke går udover vores
åbningstider
Kommunen tænker og på et møde gør de med på den originale plan. Vi har derfor nu en deadline
der hedder 12-6 for aflevering af vores ansøgning til Skydebaneforeningen om delfinansering af
projektet med en 1/3 til Kommunen, en 1/3 til Skydebsaneforeningen samt en 1/3 til Søllerød
Skytteforening. Det er et projekt i størrelsesorden kr. 125.000,Samtidigt har vi haft en videoovervågnings projekt kørende der skulle skabe mere tryghed for vores
frivillige men også for medlemmerne. Vi har måtte konstatere at der er et større pres på os i den
vurdering vi må foretage om vi syntes det er en god ide om nye medlemmer skal gå til skydning
eller ej.
Samtidigt vil vi gerne kunne dokumentere men også vise hvad der sker på vores baner. Samtidigt
ville vi også gerne have en form for adgangskontrol. Det er ikke i en negativ ladet hensigt men
mere som rettidig omhu. Vi har afventet et kommunalt ”OK” for at vi måtte trække kabler osv da
der desværre skete et drab på en Politimand i Taastrup i starten af december måned.

-

Denne hændelse, hvor et medlem af en skytteforening stjal et våben, og slog en Politimand ihjel
gjorde bla. at Justitsministeren krævede stramninger for Skytteforeninger i Danmark så der var
bedre styr på foreningens våben – kort fortalt var dette medlem også medlem i en anden forening
hvor han havde fået afvist en SKV3 (altså retten til at være i våbenrum, samt håndtere foreningens
våben og transportere dem) ansøgning.

-

Da der ikke er samkøring mellem registre (pga den frie foreningsrettighed) vidste den ene forening
ikke hvad den anden havde fået at vide. Der blev nedsat et våbenråd bestående af DGI, DSkY,
Rigspolitiet og Justitsministeriet der skulle finde anbefalinger om stramninger på området. Her ca 4
måneder senere ved vi følgende; 1. Alle nuværende og nye medlemmer i en skytteforening skal
”Vandels” godkendes

-

”Vandel
Tilladelse kan ikke gives, såfremt politiet finder det betænkeligt at ansøgeren har adgang til våben
og at der dermed kan være en begrundet mistanke om at våben vil kunne blive misbrugt.

-

-

Ved denne afgørelse undersøger politiet, hvorvidt den pågældende eksempelvis er straffet for
personfarlig kriminalitet, besiddelse af euforiserende stoffer, overtrædelse af våbenloven, ligesom
det tillige vil indgå i vurderingen, hvis politiet er bekendt med, at den pågældende færdes i
eksempelvis bandemiljøer. Et konkret skøn over summen af disse oplysninger vil herefter føre til en
afgørelse af, hvorvidt våbenbesiddelse findes betænkeligt.
Reglerne er beskrevet i våbenbekendtgørelsen under ”Vandel”.
Dette betyder at alle skal ansøge om en godkendelse formidlet af foreningen når de har detaljerne
på plads.
Det ser også ud til at skydeledere og instruktører SKAL have været på kursus og at der er
nedskrevne rutiner for vores interne våbenhåndtering.

Vi afventer nu præcist hvilken ansøgning der skal benyttes for ovenstående vandelsgodkendelse –
alle med SKV2 har allerede denne men om SKV3’ere er omfattede vides ikke endnu.
Der er stadig en masse uafklarede spørgsmål i denne forbindelse bla om hvordan alt dette skal
administreres og føres ud i den virkelige verden, men der vil blive sat flere krav til at kunne være
medlem i vores forening.
Vi har selv iværksat flere initiativer der bla betyder at vi har sagt nej tak til enkelte der ønskede at
skyde hos os men også flere systemmæssige forbedringer hvor vi tidsstempler våben udlån og
registrerer dem retur igen – det er dermed både vores og lånes ansvar at sørge for at det våben
man har brugt er afleveret igen.
Der er også lagt et billede felt ind så vi kommer til at have alle medlemmers billeder i systemet med
mulighed for at opgradere vores medlemskort med billede. Som medlem kan du derfor se frem til
at vi snart tager billeder af alle medlemmer til systemet.
-

-

-

Vi har måtte erkende at vores sikkerhedsniveau skal være lidt foran det nuværende punkt og jeg
bad derfor kommunen om en ekstraordinær bevilling til overvågnings og adgangskontrol til
lokalerne i december på baggrund af det der skete i Taastrup/Rødovre. Der vil derfor komme en
adgangskontrol med ringeklokke samt en grundlæggende overvågning af hvem der kommer og går
– jeg forventer at der inden for 2 er en løsning på plads samt vores egen løsning der supplere med
lidt flere vinkler og kameraer. Aftalen med kommunen er at de står for deres løsning og at vi står
for vores. Vi ser dette som præventivt og som at vi bliver nød til at holde os foran. Men også en
mulighed for at vi her i opholdslokalet kan følge lidt mere med i hvad der sker på banerne.
V i har siden efteråret sidste år fokuseret en del kræfter på alt det jeg lige nævnte men også på at
holde en stabil drift – basalt set at døren var åben og der kunne skydes om tirsdagen i
åbningstiden. Jeg skal både sige mange tak til vores frivillige kræfter som stiller op og får ”os” til at
fungere men også appellere til de som kunne have lyst til at hjælpe med at de tager fat i mig – vi
har opgaver til alle, masser af våben der skal renses, video og kuglefangs projekter, vagter i buret
og ja….også en støvsuger der skal bruges i ny og næ.
For at få driften mere stabil og delt ud på mere end 2 kører vi nu med et online vagtsystem hvor
det er supernemt at melde sig på vagter og vi har opdelt vagterne i 2. Det system har hjulpet og
gjort det mere overskueligt at kunne give en hånd med.
Jeg skal også benytte lejligheden til at nævne vores ihærdige, men få, konkurrence skytter – det er
jo sådan at foreningen gerne støtter med forskellige midler så som ammunition og andet når
lejligheden byder sig – så ønsker man som junior at stille op til konkurrencer så tag fat i Pistol
formanden eller Riffelformanden.

-

Jeg ser frem til at vi kommer på den anden side af vores projekter så vi fra starten af 2017 – 2018
sæsongen er i stand til at byde konkurrence skytter til stævner i vores lokaler.

Med venlig hilsen
Christian Luckow
Bestyrelsesformand
Søllerød Skytteforening af 1910

