Referat af Bestyrelsesmøde den 4 november 2015
Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Økonomi.
3. Etablering af EL.
4. Det grønne skur.
5. Hjemmesiden.
6. Evt.
1. Der har været afholdt flugtskydning og pokal skydning (lerduer), med 89 deltagere i 2015, mod
68 deltagere i 2014. Pokal skydning blev vunden af Poul Erik Lyngsø i A gruppen og Jens Dalgaard
i B gruppen. Der har ligeledes været afholdt pokal skydning (riffel), med 12 deltagere i 2015, mod 5
i 2014. Vinder blev Claus Smed med 58 point. Der var familiedag på skydebanen 5. september,
hvor der kunne skydes med salonriffel og jagtgevær, samt købes mad og drikke. Der var 42
deltagere, som havde en dejlig dag. Vi havde solgt to skydedage (lerduer) til interesserede den 7.
august og 12. september, for to konsortier med 26 deltagere. Foreningen havde ansøgt Viborg
Kommune om tilskud til el, og var blevet godkendt, til at få 40000 kr. Madholdet var startet med 19
deltagere. Vi havde indhentet 2 tilbud, fra El installatører, til at inst. af måler mm. i klubhuset. BE
skulle have 16875 kr. og Ib Thomsen 13125 kr. Ib Thomsen blev valgt. Vi kunne komme på Viborg
Byportal for 1000 kr. + moms, men der var enighed i bestyrelsen om, at det ingen interesse havde.
Romsmagningen hos Vin og Vin 5. november, blev aflyst da der kun var 5 tilmeldte. Henning
havde været i Aulum til møde om Danskjægerforbunds medlemsstrategi, om hvordan man kan få
flere medlemmer, samt den fremtidig hjortejagt mm.
2. Økonomien ser fin ud, pt. er der kr. 18.900 på kontoen og foreningen vil snarest få overført de kr.
40.000 i tilskud fra kommunen. Fakturaen fra EnergiMidt på kr. 42.905 er betalt.
Vi mangler at betale Ib Thomsen for opsætning af måler/tilslutning mm, som andrager ca. kr.
17.000,-, samt gravearbejde på egen grund ca. kr. 1.000,-. Og endelig er der igangsat
renovering/tilbygning af det " grønne skur ", hvor der pt. er anvendt materialer for ca. kr. 14.000,-.
Så saldoen efter de igangsatte arbejder forventer vi at være på kr. 27.000.
3. Der er sat pæle op langs vejen op til klubhuset, men der mangler en tilladelse fra Kim Sejersen,
til at grave kabel ned. Kirkebæk Maskinstation graver en rende på foreningens jord, til kabel og
vandslange, fra gravsten til klubhuset. Thomsen VVS havde sponsoreret vandslange, som vil blive
nedlangt sammen med kabel, hvis der på et tidspunkt, skal vand ind.
4. Svend Erik Sund og Niels Jørgen Petersen (Sjønne) havde lagt en plan, for ombygning af det
”grønne skur”. Der skulle bygges lidt til, og hele huset ville blive beklædt, med nye brædder i sort.

5. Der bør købes noget mere lagerplads til hjemmesiden, så der kan komme nogle flere billeder på
hjemmesiden. Der skulle måske laves en billede serie, for hvert år, så man kunne se, hvad vi havde
lavet i de forskellige år. Inge skal inviteres til næste bestyrelses møde , for at komme med nogle
forskellige input.
6. Der har været afholdt en Kommune jagt, hvor foreningen havde 2 pladser. De næste to deltagere
er funden til den næste jagt, og det er fortrinsvis folk, som har ydet en indsats for foreningen, som
kommer med på Kommune jagterne. Vi kan ikke finde Skødet på vores jord/klubhus. Jens spørger
Hans Rasmussen om han evt. kan hjælpe med det. Vi har ansøgt om tilskud fra skydebanepuljen,
men havde intet hørt.

