Holstebro Strandjagtforening
Bestyrelsesmøde #02 2015-16 5. januar 2016
Foreningen vil invitere til naboer til at se hvad det er for aktiviteter som foregår på skydebanen og i foreningen.
Arrangementet er foreløbig planlagt til lørdag d. 21. maj – nærmere information i løbet af februar.
MobilePay forventes at fungere igen i løbet af januar måned. Og som alternativ til MobilePay vil der fremover også
blive mulighed for at betale via Swipp, som ventes indført i løbet af januar måned.
Der vil blive mulighed for at deltage i et jagttegnskursus fra ultimo januar 2016 – datoer offentliggøres snarest.
Der opfordres til at så mange hold som muligt stiller op til RAHS skydningerne, nye medlemmer kontaktes med en
opfordring til at deltage.
Flugtskydningsprogrammet for 2016 ligger på hjemmesiden.
Vi vil gerne have flere frivillige hjælpere, derfor vil en opfordring til at hjælpe vil blive lagt på hjemmesiden.
Plan for vedligehold af flugtskydningsbanen blev drøftet – en del af punkterne blev igangsat, bl.a.

•
•

Sporting banen tilrettes, således at der er større mulighed for variation af duerne og der installeres nyt
program som betyder at skytter kan træde ind selvom en skydning allerede er i gang. Dette gennemføres før
åbningsskydningen d. 7. februar.
Maling og vedligehold på Skeet tårne og OL Trap bane.

Ny Sporting bane blev diskuteret foreløbig plan er at:

•
•
•
•
•

Den placeres side om side med OL Trap banen.
OL Trap banen bevares.
Eksperter / skytter inviteres til at komme med forslag til indretning inden 9. februar.
Igangsætning af arbejde ultimo marts.
Bane klar til indvielse medio september.

Det blev foreslået at der skal være flere aktiviteter i foreningen udover flugtskydning, punktet behandles på
kommende møder – forslag modtages gerne.
Ny klubhus og finansiering af dette vil sammen med ny Sporting bane være hovedtemaet på næste møde.
Næste møde 9. februar 2016 kl. 19:00.

