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Bestyrelsesmøde i Ølsted Skytteforening, Skolevænget 19, Ølsted                            

11. oktober 2015. 

 

0  Deltagere  Til stede  Nikolaj Larsen, Jesper Larsen, Jørgen Steinicke og Michael  

    Schacke 

   Fraværende  Mathias Lauridsen. 

   Referent  Michael Schacke 

 

1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat. 

  Referatet fra sidste møde er godkendt og underskrevet. 

2 Gennemgang af posten Mail fra online journalist – Nikolaj besvarer og sender mailen til os alle. 

Michael skal medbringe foreningens dankort ved næste møde, idet Nikolaj 

skal have kortets nummer i forbindelse med betaling af internet – automatisk. 

Kursus Transport af farligt gods, godt til medlemmer der ønsker og har behov 

for dette. Pris ca. kr. 500,- pr. person. 

 

3 Regnskab  Der er dag dato kr. 102.000 i banken.    

  Bygningsstyrelsen har betalt for Hjemmeværnets leje. 

   Nu mangler vi kun det sidste afdrag på lånet til DGI. 

   63 medlemmer har betalt i alt 20.000 kr. i kontingent. 

4 Idé kassen  Skab ønskes til kassereren. Det kan anskaffes, når den nye container 

  ankommer og er blevet sat op. 

 

5 Tilbygning  Ansøgning af opstilling af container er afleveret af Jesper til  Byggeanmeldelse  

   i Hedensted Kommune. 

    

6 Vagthold  Vagthold og deltagerne – vi arbejder videre for at finde nye deltagere til  

   vagtholdene. En ny er tilmeldt. 

   Et bestyrelsesmedlem i fremtiden skal findes. 

 

7  Juleafslutning 19. dec. Er et forslag. Bowl and Fun i Horsens. Der sendes sms og lignende til  

medlemmerne, i første omgang som en prøveballon vedr. antallet deltagere. 

Prisen er kr. 299 + kr. 15 til leje af sko. 

   17. dec. Torsdag er børnenes juleafslutning. 
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8  Eventuelt  Jesper orienterede om forberedelserne til udendørs skydning i foråret 2016. 

   Fælles pris på patroner 44 og 45, nemlig kr. 180,- 

  Jesper ønsker  bedre forhold til foreningens og de private medlemmers 

ammunition. Jesper kommer med et forslag, fx en kasse oven på skabet. 

 

9  Næste møde 9. november 2015 Kl. 20.    

         


