
 

Ølsted Skytteforening – Skolevænget 19, Ølsted – 8723 Løsning 

e-mail:info@skytte-forening.dk - web:www.skytte-forening.dk - telefon:30 74 70 44 

Den jyske sparekasse: reg.nr. 8131, konto nr. 613 053 1294 - CVR-nr. 29 90 70 64 

Bestyrelsesmøde den. 24/8-15 
 

Deltager: Jesper Larsen, Mathias Lauridsen, Nikolaj Larsen, Jørgen Steinicke, Michael Schacke 

Afbud: Ingen 

Gæster: Støtteforeningen. 

 

1. Gennemgang af sidste referat, Godkendt. 

 

2. Gennemgang af posten, Fællesindkøb af ammunition, samt en 

våbenliste.   

 

3. Regnskabet, 89.000kr.- på kontoen. Det har været en rigtig god 

sommerferie ifølge Michael Schacke.   

 

4. Ide kasse, Spørgsmål omkring indkøb af en cal. 44 revolver. Denne 

er købt, og der er blevet indsendt en skv. Klubben har også købt en 

Pardini 9mm pistol. Pris 5000kr.- Støtteforeningen giver et tilskud på 

2500kr.- til denne. 

 

5. Tilbygning, Jesper Larsen vil tage på kommunen snarrest, så han kan 

få godkendt projektet.  

 

6. Vagtholdsmøde, Vagtholdsmøde den 27/8/15 Der vil blive sendt en 

indbydelse ud på mail samt sms. Dagsorden er blevet gennemgået 

og godkendt. Kontingent opkrævning samt indkaldelse til 

våbenkontrol vil også blive pakket, så de er klar til afsendelse. 

 

7. Eventuelt, Jesper Larsen vil gerne fremhæve at Ølsted 

Skytteforening har klaret sig rigtig godt i landsdelshold skydning. 
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Natasja Juul er med på landsholdet, Jesper Larsen er næsten sikret 

en plads også, ligger på nuværende tidspunkt på en 4 plads. Nikolaj 

Larsen spørger hvad holdningen er til at polterabend skydninger må 

prøve en cal. 44? Der er blevet aftalt at de skal kunne ramme med 5 

skud på skiven med en 9mm eller 38 speciel, for at kunne få lov til at 

skyde med en cal. 44. Pris 50kr.- for 5 skud samt en skive.   

 

8. Næste møde, 21/9/15 kl 20.00 i klubben. 

 

 

 

 

 

 

 
 


