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Formandsberetning for 2020-21 

 

Generelt set et år der har været præget af CORONA 

Lavt aktivitetsniveau, og svingende muligheder for træning på alle hold 

 

• Medlemmerne 

Der var sidste år fremgang i medlemmer hen over året, særligt på unge-området er der 

kommet flere til, 13 ekstra skytter, samlet var der på trods af CORONA over 60 aktive 

skytter. Positivt for økonomien, men udfordrende med pladsen i kælderen 

Indtil videre i indeværende år er der 45 der har fortsat medlemsskab 

• De fysiske rammer 

Kælderen: Gamle faciliteter, det ses bl.a. ved strømudfald og vand der trækker ind fra 

væggen. Kommunen er involveret, men tingene går langsomt – ”Ejerforeningen” er nu 

også involveret, Otto er i dialog. Der undersøges mulighed for at gulvet kan sænkes på 

den lange bane, for at gøre plads til høje skytter / lange buer 

Sønder Hede: Der vil komme en udfordring i løbet af de næstkommende par år med 

tilslutning af vand, som vil give en ukendt udgifts post.  

Der var undersøgelser i gang om at skifte lokaler, både ift. eventuelt selv at bygge nyt, 

eller leje. Nybygning er ikke mulig, et kreditforeningslån kræver at nogen kautionerer for 

lånet 

Udlejning kan være en løsning men der har været flere humpler på vejen, ift. kommunal 

godkendelse og tilskud. Ideen lever stadig hvis de rette lokaler pludselig dukker op 

• Økonomi – Der blev delt penge ud til sociale arrangementer i de forskellige grupper, samt 

til træning af talenthold. Vi fik penge retur fra kommunen ifm. nedlukning, det blev 

besluttet pga. sund økonomi at sende dem retur til de medlemmer der forbliver i klubben 

på trods af et dårligt CORONA-år 

• Aktiviteter har i det store hele været aflyst pga. CORONA, det gælder særligt 

stævnedeltagelse som vi har savnet. 

• Forældreengagement/-deltagelse er særlig vigtig i den kommende tid hvor vi skal til for 

alvor at lukke op igen. Ros for det engagement der har været sidste år, med at holde 

gejsten hos skytterne 

• Det kommende år (økonomisk fordelingsnøgle) er ikke blevet endeligt vedtaget, der har 

været drøftelser, det vil blive op til den kommende bestyrelse at beslutte sig for hvordan 

pengene skal fordeles 

• Træner for talentholdet – Emil har ikke længere tid, så der er aftaler med Bjarne 

(Laursen/lauridsen?9 om at støtte et par gange om måneden, og resten af tiden køres via 

forældreengagement. Udgift.er uændret ift. Emils aflønning 

• Materielstatus: Nye skiveholdere i Sønderhede, som gerne skulle være bedre at håndtere 

•  


