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Generalforsamling
Inden Danmark lukkede ned for mødeaktivitet, nåede vi at holde den årlige generalforsamling, hvor
der var genvalg til alle som var på valg. Tak til generalforsamlingen for den tillid der udvises til
bestyrelsen og øvrige tillidshverv i forening.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær

Mikkel Jepsen
Jesper Eskildsen
Birgit Padfield
Anne Levorsen
Martin Sonne

Hjsformand@gmail.com
Jesper_Eskildsen@live.dk
padfieldbirgit@gmail.com
fambachrasmussen@icloud.com
sonneterpet@gmail.com

23690859
25174440
40568250
23711287
61371282

Suppleant
Suppleant

Bent S. Jensen
Torben Breindahl

bsjq42@gmail.com
breindahl@gmail.com

23611389
23413224

Sæsonafslutning inde og opstart ude – status på Covid-19
Det blev jo ikke som planlagt – vi måtte efter
udmeldinger fra statsminister Mette Frederiksen udskyde
opstart på udendørssæson – indtil videre indtil 10. maj
2020.
Den udmelding støtter bestyrelsen op omkring og der er
ingen adgang på vores baner. Vi ved, at DGI er i dialog
med myndighederne og arbejder på at der kan åbnes op
for udendørsaktiviteter uden kropskontakt – men i meget
små grupper. Vi afventer at høre resultaterne af disse
forhandlinger og forudser et større planlægningsarbejde –
men det tager vi selvfølgelig på os.
Indendørs DM var et af de stævner som blev aflyst. I sommersæsonen er turneringerne for riffel
allerede ændret til hjemmebaneturnering og vi forventer at det også gælder pistolturneringen.

DGI har opfordret foreningerne til at holde aftenstævne – med et indskud på 10 kr. pr. skydning –
uden præmier men med resultatliste og notering i KAP. (Baggrund for ranglister og bl.a. udtagelse
for den enkelte skytte til landsdelsholdet.)
Vi mangler bare grønt lys fra Christiansborg for at komme i gang.

Kontingent og økonomi i foreningen
Sommersæson betyder også kontingentbetaling. Betalingen kan ske til vores bankkonto 7370
2010544. Det er også muligt at betale på Mobilepay 25080 og formodentligt til kassevagten når vi
får grønt lys for at komme i gang igen. Nyhedsbrevet og kontingentopkrævningen er også trukket
lidt – da vi havde håbet at kunne melde mere konkret ud i forhold til opstart.
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.

Medlemmer med SKV
De som har våben registreret i foreningen og dermed SKV skal betale kontingent – da SKV kun er
gyldig med et aktivt medlemskab.

Øvrige medlemmer
Vi er grundet Covid-19 lukket indtil 10. maj – og dermed
er der ingen træning på skydebanen. Vi håber mange vil
bakke op om vores lille forening og allerede nu betale
kontingent for sommerhalvåret. Kontingent er den største
indtægt i foreningen og vi ser ind i en hårdt presset
økonomi uden denne indtægt. Trænere og kassevagter er
så klar og venter kun på grønt lys, så vi kommer i gang så
snart vi kan, det ligger fast.

Hjørring Kommune
Vi har fået et tilsagn om at vi kan beholde vores lokaletilskud også selv om der ikke er aktivitet i det
antal timer som det dækker. Det betyder, at vi forventer at få 70 % af udgifterne til leje mm på
udendørsbanen dækket – men vi skal stadig have indtægter til de sidste 30 % af udgifterne.

Bueskydning
Den 7. marts blev der afholdt en workshop i bueskydning, hvor Lars Jensen fra firmaet Danage
underviste. Et instruktørkursus i april sammen med Hadsund skytteforening, blev kort efter
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desværre aflyst. Planer omkring opstart af aktiviteter med bueskydning er derfor ikke på plads
endnu grundet den meget forsinkede sæsonstart.

Elektronisk markering
Vi har samlet midler til et elektronisk markeringsanlæg.
Anlægget er valgt – det er et Meyton anlæg og der bliver
elektronisk markering på 10 baner. Anlægget opsættes i
første omgang på indendørsbanen så vi er klar, når
vintersæsonen går i gang.
Indendørs beholder vi naturligvis også papskiverne – så der
stadig kan trænes til DM.
Vi forventer at markere ibrugtagningen med en reception –
men mere herom senere.

