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Referat fra bestyrelsesmødet den 21.06.2019 
 
Mødet blev afholdt på skydebanen kl. 17.00. 

 
Dagsorden: 
 
 

1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Torben R, Per, Helena, Niels, Jan 
og Torben Lindholm. Afbud fra Bjarne Lyster 

 
2. Godkendelse af referat fra 24.05.2019: Godkendt 
 

3. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt 
 

4. Nyt fra formanden:  
Ikke de store nyheder.  
Charlotte orienterede lidt fra det afholdte stormøde den 21. maj, samt kla-
gemail. 
I morgen 22-6 afholdes der repræsentantskabsmøde i DJ. 
I forbindelse med godkendelse af bestyrelsen til udstedelse af våbenpå-
tegning er der dialog med politiet.  

 
5. Nyt fra kassereren: 

Charlotte informerede om økonomien 
 

6. Udlejning af skydetid: 
Torben er blevet kontaktet af en der vil starte en ”skydeskole” og han vil 
gerne udnytte noget af vores skydetid.  
Bestyrelsen er umiddelbart positive om dette samarbejde men vi skal 
have undersøgt det juridiske og rammerne. 
 

7. Nyt af udvalgene: 
Hund: Der kæmpes med at skaffe sponsorater til kravlegård. 
Skydebane: Vi har fået 1 stk. ny instruktør. Der kommer et par søn-
dags åbninger hen over sommeren. Græsslåning vil fremadrettet 
blive udført Torben Roldhave. Evt. skader på hans materiel vil være 
dækket af det aftalte beløb, så vi i fremtiden ikke får en stor reg-
ning, hvis der sker noget i forbindelse med græsslåningen. 
Torben holder 4 ugers ferie efter næste udvalgsmøde. Han tager sig 
stadigvæk af indkøbene. Kontakt omkring manglende varer er kun 
via sms. 
Vi har fået sat alarmsystem op i vores bygninger, og alle med ad-
gang er blevet kontaktet.   
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 Pt. har vi kun 1 person, som kan indstille til våbenpåtegning. Besty-
relsen har derfor indstillet og vedtaget, at Torben Roldhave også 
har denne beføjelse. 
Aktivitetsudvalg: Vi ser frem til Vildt i Gryde den 13. juli. I forbin-
delse med dette arrangement indkaldes Hunde-, Bue- og Skydeud-
valget til et møde, da de er aktører i forbindelse med arrangemen-
tet.  
Der blev udtalt stor skuffelse over deltagerantallet til vores lokale 
præmieskydning, da der kun var 23 skytter. Det kan skyldes, at det 
bliver afholdt en søndag, og det blev derfor aftalt med Bueudvalget 
at vi til næste år afholder det om lørdagen i stedet for, hvor de nor-
malt har banen. 
Et knivkursus er under udarbejdelse, og vi håber at kunne afholde 
det i efteråret. 
Aktivitetsudvalget planlægger at afholde Fællesmøde 26 august for 
samtlige udvalg samt bestyrelsen. 
Jagttegn: Lidt info om beståede elever  
Riffel: Der er møde med skydebanen i Nykøbing på mandag.  
Bue: Klubmesterskab planlægges pt. Vi skal have lavet opslag om 
forbundsmesterskab. 
Web og Information: 

 
 

8. Næste møde:  02-08-2019 
 

9. Evt.: 


