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9. Valg af sekretær (i ulige år)
lkke aktuelt.

10. Valg af to øvrige bes§rrelsesmedlemmer 1 i lige år, 1 i ulige år)
Genvalg af Lars Rimer, indstillet af Sønderborg S§Ætekreds.

11. Valg af revisor og revisotsuppleant (hvert år)
Genvalg af Erik Thomsen og Ole Binderup.

12. Eventuelt
lntet at bemærke.

Referat godkendt under henvisning til vedlagte beretning, regnskab og budget.

Sønderborg, 1 3-03-201 8

Valg af dirigent og referent
Tage Christensen blev valgt som dirigent, Mogens Jensen som referent.

Bes§relsens beretning for det forløbne år
Taget til efterretning uden kommentarer.

Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
Driftsresultat på minus kr.1.21i,00, egenkapital på kr. 34.518,00. Regnskabet blev godkendt.

Forelæggelse af bestyrclsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Budgetforslag udvisende et driftsresultat på kr. 3.660,00 blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent
Uændret. lndtil videre opkræves ikke kontingent.

Behandling af indkomne forslag
lngen.

Valg af formand (i lige år)
Genvalg af Mogens Jensen, indstillet af Sønderborg Jagtforening.

Valg af kasserer (i ulige år)
lkke aktuelt.
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Bestyrelsens beretning
Ånstr,tøor 06-03-201 8, kl.'l 9:oo

Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg

S§debaneSamvirket Kær Vesterma rk

Aktivitetsniveauet er fortsat højt, brugeme er tilfredse. Pistolbanen benyttet flittigt af 5ønderborg Skyttekreds og

3oo meter banen har været udlejet på samme niveau som de foregående år, nemlig 58 gange. Kun 4 gange faerre

end i zo16 og det til trods for at banen var lukket i 5 uger grundet afuiklingen af Spejdernes Lejr zot7.

Skivedepotet blev Iigeledes sti[let til rådighed, 5øspejderne var taknemmelige og tilfredse med indkvarteringen. Det
har været en fornøjelse for SkydebaneSamvirket Kær Vestermark at samarbejde med Sønderborg Kommune og
Spejderne omkring afviktingen af Spejdemes Lejr.

Sønderborg Kommune har sammensat en arbejdsgruppe omkring Kær Vestermarks fremtidige anvendelse.
SkydebaneSamvirket Kær Vestermark har deltaget aktivt i sin egenskab af autoriseret bruger på arealet. En positiv
proces, hvis resultat er et "Administrationsgrundlag for Kær Vestermark". Aktiviteterne i regi af såvel Sønderborg
Skyttekreds, Sønderborg Jagtforening som SkydebaneSamvirket KærVestermark kan fortsætte i uaendret omfang.

De mange frivitlige hjælpere og riffelinstruktører bakker forsat op omkring skydebane aktiviteterne, hvilket hilses

med stor tak fra brugeme og fra SkydebaneSamvirket Kær Vestermark.

Såvel jagt, som sportsskytter har stor glæde af de gode træningsfaciliteter. 3oo meter banen blev atter brugt af
Danmarks Jægerforbund til den obligatoriske riffelprøve, hvilket gentages i zot8. En b[åstempling som medvirker til
at udbrede kendskabet tiI faciliteterne.

lnstruks for banens brug er fornyet efter et godt samarbejde med 5ønderborg Politi. Rapportering til Sønderborg
Kommune i henhold tit Miljøgodkendelsen er gennemført uden anmærkninger. De rådne træ luger over 3oo meter
banens markørgrav er udskiftet med en langtidsholdbar og sikker løsning. Betaling for leje af skydebanen kan

fremover gennemføres via en nyetableret Mobile Pay løsning.

Den opstrammede vedligeholdelsesplan omkring de grønne områder og ukrudtsbekæmpelse er gennemført i

samarbejde med Vej & Park, med et bedre resultat omkring ukrudtsbekæmpelsen. Omkostningen er belastende og
en fornyet revurdering af omfang, indsats og finansiering, sammen med Sønderborg Kommune er nødvendig.

Bestyrelsen beholder arbejdstøjet på. Vedligeholdelse skal fortsat sikres, kendskabet til faciliteterne og
mulighedeme skal spredes. Alt i håbet om at SkydebaneSamvirket Kær Vestermark og Sønderborg Kommune
fortsat kan tilbyde positive og lærerige aktiviteter til alle interesserede brugere, uanset bopæt.

Tak til 5ønderborg Kommune. Tak til de tre foreninger, tilforeningernes flittige arbejdsudvalg, til de mange frivittige
instruktører og hjælpere, og ikke mindst tak til alle eksteme samarbejdspartnere og brugerne.

På bestyrelsens vegne
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