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Nyhedsbrev nr. 2, april 2017 

       

 

 
I skrivende stund er alle i gang med afslutningen på vintersæsonen, der er afholdt Landsdels-

mesterskaber, DM’er og senest afslutningsskydninger og vi er ved at gøre klar til sommersæsonen 

2017.  

 

Sommersæsonen starter op – og vi hejser flaget for en god sæson 

  

Torsdag den 20. april 2017 fra kl. 17.30 
 

hvor vi sørger for der er frisklavet kaffe på kanden. 

 

 

Skydedage – klubaften m.v. 
Torsdag – er vores klubaften når vi er udendørs. Børne- og juniorskytter skyder efter den plan den 

enkelte har aftalt med Åse, Anne, Birgit og Per.  

Kassevagten er der senest fra kl. 18 og skytter der vil skyde bedes give møde senest kl. 19 – eller 

evt. lave en aftale, hvis man kommer senere.  

 

Nye skytter – til børne- og juniorskytter gives der begynderinstruktion efter forudgående aftale 

med Anne, som sikrer at alle får en god introduktion. Se nærmere information på www.rekyl.dk.  

 

Nye seniorskytter – især hvis du vil skyde pistol - skal ligeledes lave en forudgående aftale med 

Jesper omkring opstart. Her vil det også være godt med en mail. 

 

Vilkårene for opstart vil fremgå af hjemmesiden og/eller Facebook. 

 

  

Kontingent 
Kontingentopkrævningen for sommersæsonen udsendes sammen med dette nyhedsbrev – 

betalingen sker som angivet til vores bankkonto. Der er også muligt at betale til kassevagten på 

klubaftenen. Mobilepay er undervejs, men der er endnu ikke ”hul igennem”.  

 

Er der medlemmer som har brug for en ”fysisk” kvittering, så også gerne kontakt kassevagten 

herom. 

 

 



Ammunition 
Foreningen fører de mest gængse ammunitionstyper og det ligger i kortene, at ammunition indkøbes 

i foreningen, da priserne inkluderer et mindre bidrag til slidtage og skiver m.v. – i modsat fald giver 

man et bidrag hertil, efter opslåede takster. 

 

 

Vendiahallen 
Arbejdet med at opbygge de nye baner er snart fuldført og vi forventer at holde en indvielse 

samtidig med opstarten på vintersæsonen.  

Indtil vi starter op igen til efteråret, vil den ”store bane” være lukket, idet kuglefanget skal 

gennemgås og der skal erfaringsudveksles på de nye skydekasser.  

Alle skytter der har behov for at skyde i sommerperioden henvises således til den ”lille bane” 

og ”luftbanen” 

 

 

Generalforsamling 
Tirsdag den 7. marts 2017 afholdtes foreningens ordinære generalforsamling – referatet er lagt på 

hjemmesiden og sidder også i mappen med bestyrelsesreferaterne.  

Der var mødt ca. 40 af foreningens medlemmer til en aften, hvor bl.a. foreningens økonomi var på 

dagsorden.  

Selv om der i nogle år har været samlet lidt sammen, så har bl.a. byggeriet i Vendiahallen gjort, at 

2016 regnskabet sluttede med et underskud. Da en del af ombygningen er finansieret via lån i 

Skydebaneforeningen Danmark og vi derved får en årlig afdragsforpligtigelse samt at der er 

ændrede regler for bl.a. kommunale tilskud, skulle vi finde en løsning herpå. 

 

Bestyrelsen havde forinden generalforsamlingen regnet og drøftet mulighederne og fremlagde et 

forslag om, at kontingentet måtte stige. Der er samtidig vigtigt, at administrationen ikke gerne 

skulle øges. Så derfor indeholder løsningen, at børn og unges forbrug af ammunition og deltagelse i 

visse stævner og turneringer stadig er indeholdt i kontingentet. Ligeledes var der bred enighed om, 

at bl.a. kaffen stadig er fri – også for forældre. 

Nyhedsbreve og kontingentopkrævninger vil fremadrettet blive distribueret via e-mail – bl.a. for at 

minimere porto- og printudgiften. 

Til generalforsamlingen var der indkommet et forslag om at foreningen oprettet mobilepay – dette 

forslag blev godkendt og kassereren er i gang med at på etableret en løsning. 

 

Generalforsamlingen sluttedes med, at Chr. Schultz og Bent S. Jensen begge blev udnævnt til 

æresmedlemmer af Hjørring Skytteforening, efter en lang og trofast indsats for foreningen og med 

et medlemskab der tog sin begyndelsen sidst i 60’erne/først i 70’erne. 

Samtidig blev Det Broderlige Skyttelaugs Vandrepokal tildelt Åse og Villy Nielsen for den store 

indsats i forbindelse med renoveringen i Vendiahallen og Henning Nielsen modtog Kristiansand 

Skyttelags Vandrepokal. 

 
 

Hjemmeside – informationer 
Vi fortsætter med at give informationer mm. på foreningens hjemmeside www.rekyl.dk og på 

Facebook - så gå ind og kik en gang imellem. 

http://www.rekyl.dk/
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OK 
I jagten på indtægter til foreningen, har vi tilmeldt os OK Benzins foreningsordning, der består i, at 

hver gang en kortholder tanker, så går der 6 øre pr. liter brændstof til en forening som man er 

tilknyttet. Der ligger materiale i klubben og der er mere info på www.ok.dk. De af vore medlemmer 

der er kunde hos OK, kan på www.ok.dk  tilføje Hjørring Skytteforening som modtager af 

foreningsbidraget eller videregive kortnummeret til en i bestyrelsen, så sørger vi for ændringen. 

 

Vi håber i vil tage godt imod dette tiltag – som ikke kun er forbeholdt vore medlemmer. 

 

I samme anledning kan oplyses, at den tidligere ordning af samme karakter med Energi Nord, IKKE 

eksisterer mere, da Energi Nord har opsagt aftalen med baggrund i for få deltagere. 

 

Bestyrelsesmøder m.v. 
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov og referater herfra er tilgængelig for alle foreningens 

medlemmer – men da vores lokaler også har andre brugere, opbevares referaterne i et ringbind i 

boksen, men bare spørg kassevagten. 

 

Andre relevante referater opbevares på samme måde og/eller lægges op på hjemmesiden – bl.a. 

referat af pistoludvalgsmøde afholdt den 4. april 2017.  

 

Bestyrelse m.v. 
Bestyrelsen består uændret af 5 medlemmer samt 2 suppleanter som deltager på lige fod i 

bestyrelsesarbejdet. 

 

Formand Ole-Vagn Larsen ovl@larsen.mail.dk 40267637 

Næstformand           Mikkel Jepsen jepsen_117@hotmail.com     23346221 

Kasserer/sekretær    Birgit Padfield padfield@mail.dk 40568250 

Ungdomsafd.  Anne Levorsen fambachrasmussen@icloud.com 23711287 

Pistoludvalget Jesper Eskildsen Jesper_Eskildsen@live.dk       28797634 

Baner Bent S. Jensen bsjq42@gmail.com 23611389 

Alarm/sikkerhed      Karl Kr. Nielsen        karl.sindal@gmail.com   20311104 

 Per Levorsen perbl@privat.dk 30625980 

 Rudi Britze rhhbhj@gmail.com 61671737 

 Vandstedgaard  98926222     

 Vendiahallen  98903224 
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