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Nyhedsbrev nr. 2, marts 2019 
 

Generalforsamling 
Karl havde i god tid inden generalforsamlingen overfor bestyrelsen tilkendegivet, at han ikke 

ønskede at genopstille. Bestyrelsen foreslog Torben Breindahl til suppleantposten. Torben blev 

valgt og vi ønsker Torben velkommen til bestyrelsesarbejdet og takker Karl for de år han har været 

en del ar bestyrelsesarbejdet. I foreningen deltager de to suppleanter nemlig på lige fod med den 

øvrige bestyrelse i bestyrelsesarbejdet. 

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: 

 

Formand Mikkel Jepsen Hjsformand@gmail.com 23690859 

Næstformand           Jesper Eskildsen Jesper_Eskildsen@live.dk       25228029 

Kasserer Birgit Padfield padfieldbirgit@gmail.com 40568250 

Sekretær Anne Levorsen fambachrasmussen@icloud.com 23711287 
 Martin Sonne sonneterpet@gmail.com 61371282 

    

Suppleant Bent S. Jensen bsjq42@gmail.com 23611389 

Suppleant Torben Breindahl breindahl@gmail.com 23413224 

 

 

 

Sæsonafslutning inde og opstart ude - arbejdslørdag 
Vintersæsonen er ved at være slut og vi starter derfor op 

ude torsdag den 4. april 2019, hvor der stadig vil være 

gratis kaffe på kanden. 

 

Inden vi kan starte op udendørs, har vi lørdag den 30. 

marts 2019 en arbejdslørdag. Banerne skal efterses og 

evt. repareres. Der skal også gøres forårsrent, så der er en 

del opgaver.  

Vi starter med kaffe og rundstykker. Af hensyn til 

rundstykker og koordinering af opgaver bedes tilmelding 

ske til Anne på mobil 23711287. Gerne pr. SMS. 
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Kontingent 
Sommersæson betyder også kontingentbetaling. Betalingen kan ske til vores bankkonto 7370 

2010544. Det er også muligt at betale til kassevagten på klubaftenen eller på Mobilepay 25080. 

 

Generalforsamlingen vedtog, at kontingentet fortsætter uændret: 

 

• Børn og junior – 750 kr. halvårligt inkl. ammunition  

• Senior – 600 kr. halvårligt 

• Familiekontingent – 1.350 kr. halvårligt – inkl. ammunition for børn og junior  

• Passive medlemmer – 50 kr. årligt. 

 

 

 

Elektronisk markering  
Vi arbejder på at samle midler til et elektronisk 

markeringsanlæg. Vi har fra Skydebaneforeningen fået 

tilsagn om tilskud på 115.000 kr. og lån på 115.000 kr. Vi 

skal så selv skaffe 115.000 kr. Vi skal senest være i gang 

med installationen i februar 2020, for at tilsagnet ikke 

falder bort.  Opgaven er at skaffe 115.000 kr.  

 

Vi har i 2018 modtaget et legat på kr. 8.000 fra 

Grundlovsløbet og der er til DGI gaveindsamling indbetalt 

kr. 5.000.  Vi har i regnskab 2017 og 2018 hensat midler til 

dette og har således i alt kr. 38.000 til formålet. 

Vi søger fondsmidler og kender du til en fond vi kan søge, er du meget velkommen til at give vores 

kasserer et tip. 

 

Der vil efter al sandsynlighed være et pointkrav til skytter som skyder på elektronisk markering. Det 

ved vi mere om, når det aktuelle anlæg er valgt – men først skal vi have skaffet 115.000 kr. 

 

 

Foreningsudvikling 
I samarbejde med DGI arbejder bestyrelsen med foreningsudvikling. For at være en forening for 

alle medlemmerne har vi brug for at medlemmerne engagerer sig i aktiviteter og opgaver i 

foreningen – og kommer med ideer til aktiviteter så vi fortsat kan udvikle os og være en aktiv 

forening indenfor skydesporten i Danmark. 

Vi har taget de første skridt og er klar til at få flere engageret i projektet – har du lyst til at være med 

kontakter du blot en af bestyrelsesmedlemmerne. 

 

På generalforsamlingen viste Mikkel den tavle med opgaver, hvor alle kan skrive sig på det som 

man har lyst til at hjælpe med. Har du ideer til andre emner kontakter du bare Mikkel, så kommer 

de også på tavlen. 
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Danmarksmester 
Søndag den. 24. marts 2019 var der DM-finaler for børn og juniorer – her vandt Thomas Grøn 

Bendixen guld i juniorrækken – stort til lykke til Thomas. 

 

Per, Jens og Birgit havde 8 skytter med til 

DM og alle skytter leverede gode 

præstationer.  

 

Sune Grøn Bendixen kvalificerede sig 

også til finalen, hvor han søndag blev nr. 

14 ud af 24 skytter som alle i de 

indledende runder havde skudt 400. Der er 

tæt løb og forskellen fra 1. til 14. pladsen i 

finalen er 1,5 point. 

 

 

Frederikke Abildgaard var med til DM på 15 meter for første gang og vandt BK3 klassen. 

 

 

Nyt æresmedlem 
På generalforsamlingen blev vores tidligere formand Ole-Vagn Larsen udnævnt til æresmedlem. 

Ole-Vagn har været formand i 16 år og han giver stafetten videre til den nye formand og til en 

forening, hvor der er fornuftig økonomi og gode træningsfaciliteter.  

 

Tak for alt det arbejde du indtil nu har lagt i foreningen og super hyggeligt at du nu igen har fået tid 

til at komme i foreningen sammen med din riffel. 

 

 


