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19. august 2019 

 

 

Referat fra Fællesmødet den 26. august 2019 
 

Mødet bliver afholdt på skydebanen kl. 18.00 – Vi starter med spisning, selve 
mødet starter kl. 18.45. 

 
Dagsorden: 
 
 

1. Valg af referent 

Jan valgt 

2. Valg af dirigent 

Torben Lindholm valgt 

3. Bordet rundt 

Aktivitets udvalget: Mange arrangementer afholdt med mange 
deltagere. Godt ry.  
Præmieskydning afholdt i godt vejr. Vildt i gryde var også super 
godt besøgt, vi søger kredsen om økonomi til dette til næste år. 
Facebook rammer rigtigt godt. Knivkursus er på vej, denne 
gang også med læder arbejde. Hubertushusets mini contryfair 
gik rigtig godt. 
Nyjægerjagt på vej på eget område. Revlejagter planlægges pt. 
Skydeudvalget opfordrer til aktiv regulering. 
Riffel: Der er nu aktiv kontakt til Nykøbing s 
Bue: der afholdes stævne d.14 september og der er gang i 
mange ting. 
Hund: fm afholdt for dj i lørdags. Vi har fået super god feed-
back. Markprøve gik godt. Der starter mixtræning om lidt. Hun-
densdag aflyses måske. Vintertræning planlægges. 
Kravlegårds materialer er kommet hjem. 
Skydebane: Alarmselskabet kontaktet angående problemer. Vi 
har en aftale med en skydeskole som bruger vores ubrugte sky-
detid.  
Formanden roser os alle sammen for vores arbejde. 
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4. Status 2019 

Skydebanens økonomi ser ok ud. 
 
Skydebanens materiel: 
Ny tårn maskine sat op. 
Lys skal laves inden det bliver mørkt. 
Snak om affald 
 
Buebanens materiel begynder at være slidt og der skal snart 
renoveres skiver. Beredne skytter vil gerne have lavet et nyt 
spor. 
 

5. Arbejdsdag i forbindelse med nedlukning 2019 samt 2020 

Dato følger 

6. Generalforsamling 2020 

Generalforsamling torsdag d. 30 januar 
Hvis nogen ikke ønsker at fortsætte i et udvalg skal dette mel-
des til udvalgets formand senest 1 oktober 2019. 
 

7. Årshjul 2020 

Arbejdet med et årshjul begyndes inden længe, så vi ikke glem-

mer et opslag i 2020 


