AnsuøoE for 2018
Tirsdag 05-03-2019, kl. 16:30
Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark
REFERAT

Valg af dirigent og referent
Tage Christensen og Mogens Jensen blev valgt.
2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Taget til efterretning uden kommentarer.

3.

Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
Driftsresultat på minus kr. z9.to7,5z efter afskrivning af anlægsaktiver. Tilgodehavende selvforvaltet
tilskud for zotS er indgået efter 3t-tz-zot8, hvorefter driftsresultatet udviser et overskud på kr. to.892,48
Egenkapital på kr. 42.9o7. Regnskabet blev godkendt.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Budgetforslag udvisende et driftsresultat på kr. 5.oo5 blev godkendt.
5.

Fastsættelse af kontingent
Uændret. lndtil videre opkraeves ikke kontingent.

6.

Behandling af indkomne forslag
lngen.

7.

Valg af formand (i lige år)
lkke aktuelt.

8. Valg af kasserer

(i ulige år)

Martin Jensen, indstillet af Sønderborg Skyttekreds, blev genvalgt.

9. Valg af sekretær

(i ulige år)

Tommy Cram Knudsen, indstillet af Sønderborg Jagtforening, blev genvalg.

to.

Valg af to øvrige bestyrelsesmedlemmer t i lige år, t i ulige år)
Leif Larsen, indstillet af Borgerforeningen, blev genvalgt.

tt.

Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
Erik Thomsen og Ole Binderup blev genvalgt.

tz.

Eventuelt
lntet at bemærke.

Referat godkendt under henvisning til vedlagte beretning, regnskab og budget.
Sønderborg, o6-o3-2oi9

Dirigent
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Bestyrelsens beretni ng
ÅRsrvøor 05-03-2019, kl. 16:30
Skivedepotet, Skydebanevej 7 , 6400 Sønderborg

S§debaneSa mvi rket Kær Vestermark
Aktivitetsniveauet er fortsat højt, brugerne er tilfredse. Pistolbanen benyttes flittigt af Sønderborg Skyttekreds, i
alt 6o bookinger i zor8. 3oo meter banen har for fierde år i træk været udleiet på samme høje niveau, med 58
skydninger.

Sønderborg Kommunes arbejdsgruppe, omkring Kær Vestermarks fremtidige anvendelse, arbejder fortsat.
SkydebaneSamvirket Kær Vestermark deltager aktivt i sin egenskab af autoriseret bruger på Kær Vestermark.
Aktiviteterne i regi af såvel Sønderborg Skyttekreds, Sønderborg Jagtforening som SkydebaneSamvirket Kær
Vestermark kan fortsætte i uændret omfang, i samklang med det øgede besøgstal og aktivitetsniveau på Kær
Vestermark.

Sønderborg Kommune har konstruktivt og aktivt medvirket til at hundetræningsmuligheder og flugtskydning kan
fortsætte på en god og formaliseret måde.
SkydebaneSamvirket har sendt et positivt høringssvar til Sønderbog Kommune i anledning af ønsket om etablering
af et handicapvenligt broanlæg og en erstatningstrappe med kajaksliske for enden af Skydebanevej.

Naturstyrelsen og Sønderborg Kommune afuiklede Naturens og Friluftlivets dag 9. september zor8 på fær
Vestermark. Sønderboqg Skyttekreds og SkydebaneSamvirket bakkede op om arrangementet, hvor interesserede
borgere fik indblik i afuikling af skydninger i Skyttehuset. På 3oo meter banen blev riffelkikkert, jagtriffel,

ammunition, træfpunkt og råvildtets anatomi fremvist og forklaret, ligesom publikum kunne overvære en
riffelskydning.
Den opstrammede vedligeholdelsesplan omkring de grønne områder og ukrudtsbekæmpelse er videreført

i

samarbeide med Vef & Fark, med et bedre resultat omkring ukrudtsbekæmpelsen. Omkostningen har været mindre
end budgetteret, primært som følge af en lang ogtør sommer.
Træ ræling til lugerne over 30o meter banens markørgrav er udskiftet, nye pulverslukkere er monteret på 30o og 50
m banerne og en ny autotrailer til transort og montering af standpladser på 3oo m banen er anskaffet i samarbejde

med Cråsten og Sønderborg Jagtforening.
De mange frivillige hjælpere og riffelinstruktører bakker forsat op omkring skydebane aktiviteterne. Der arbejdes i
en atmosfære af ro, sikkerhed og hjælpsomhed, hvilket hilses med stortak fra skytterne og fra SkydebaneSamvirket
Kær Vestermark.

Bestyrelsen beholder arbeidstøiet på. Vedligeholdelse skal fortsat sikres, kendskabet

til

faciliteterne og

mulighederne 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 bopæl.

til Sønderborg Kornmune. Tak til de tre foreninger, tak
eksterne samarbejdspartnere og ikke mindst brugeme.

Tak

På

til de frivillige instruktører og hjælpere, tak til

alle

bestyrelsens vegne

Mogens
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