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Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark
Corona pandemien har naturligvis prdeget aktivitetsniveauet. Veiledninger udarbeidet af Dansk Firmaidræts
Forbund, Skydebaneforeningen Danmark, Danmarks Jægerforbund, Dansk Skytte Union og DGI Skydning har
reguleret a{viklingen af skydninger. I perioden 18-o4-2o2o til 13-o5-2o2o var 50 og 3oo m banerne lukket ned. I
perioden r4-o5-zozo til o8-06-2020 kunne max. 1o personer pr. gruppe afvikle skydninger, i perioden 09-06-2020 til
25-1o-2o2o var det tilladt med 50 personer pr. gruppe, men fra z6-ro-zozo og året ud lød begrænsningen atter på 1o
Personer Pr. Sruppe.
Pistolbanen benyttes fortsåt flittigt af sønderborg Skyttekreds, dog reduceret til 53 bookinger mod 79 i 2o19. 30o
m banen blev booket 56 gange mod 68 bookinger i2o19. Det samlede antal bookinger er således {aldet grundet den
generelle Corona nedlukning isamfundet og brugerne har loyalt efterlevet veiledningerne,
Skydebanens miljøgodkendelse var mere end otte år gammel, Miljøstyrelsen har udarbe,det nye standardvilkår or

skydebaner og samtidig har Sønderborg Kommune udarbeidet en tokalplan for center for Verdensmål på
Løkkegård, hvor der blandt andet skal placeres en børnehave som vil ligge inden for konsekvenszonen fra
skydebanen. Vilkårene imiljøgodkendelsen fra 1999 var således ikke tidsvarende hvorfor Sønderborg Kommune har
udarbeidet en ny Miljøgodkendelse for 3oo og 5o m skydebanerne, gældende pr. 15-o7-2o2o. skydebanesamvirket
Kær Vestermark blev inddraget i udarbejdelsen. 5o m banen påvirkes stort set ikke af den nye milløgodkendelse,
hvorimod 3oo m banen påvirkes i form af reducerede antal tilladte årlige bookinger samt begrænset skydestilling
fra 3oo m standpladsen. Såfremt banerne bookes på samme niveau som hidtil antages begrænsningerne ikke at
være til yæsentlig gene.
Samarbeidet med sønderborg Kommune ertæt og tillidsfuldt. Aktiviteterne i regi af såvel Sønderborg Skyttekreds,
Sønderborg Jagtforening som Skydebanesamvirket Kær Vestermark inddrages i udviklingen af aktivitetsniveauet
på KærVestermark og SkydebaneSamvirket KærVestermark deltager aktivt i Sønderborg Kommunes dialogmøder
i sin egenskab af autoriseret bruger på Kær Vestermark.

Vedligeholdelsesplan omkring de grønne områder og ukrudtsbekæmpelse er videreført i samarbeide med Vei &
Park.
De mange frivillige riffelinstruktører bakkerforsat op omkring skydebane aktiviteterne. Der arbejdes i en atmosfære
af ro, sikkerhed og hjaelpsomhed, hvilket hilses med stor tåk fra iagtriffel skytterne og fra skydebanesamvirket Kær

Vestermark. Pr. ot-o7-2o2o indeholder jagttegnsbekendtgørelsen en ny regel for iagtriffelprøven, hvor
jagttegnsaspiranteme skal dokumentere et gennemført riffelskydeforløb med afgivelse af 25 skud, overvåget og
kontrolleret af en uddannet riffelinstruktør fra Danmarks Jægerforbund.
Vestermark med tilfredshed kan medvirke til.

En

aktivitet som Skydebanesamvirket Kær

Bestyrelsen beholder arbeidstøjet på. Vedligeholdelse af skydebanerne skal fortsat sikres, kendskabet til
faciliteteme og mulighederne skal spredes. Alt i håbet om at skydebanesåmvirket Kær Vestermark og sønderborg
Kommune fortsat kan tilbyde positive og lærerige aktiviteter til alle interesserede brugere, uanset bopæ|.
Tak til Sønderborg Kommune. Tak til de frivillige instruktører og hiælpere, tak til alle eksterne samarbeidspartnere

og ikke mindst tak til brugerne.

På

bestyrelsens vegne.

Mogens Jensen
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S§debaneSamvirket Kær Vestermark
REFERAT

1.

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 kr.15.228,04. Eg€nkapital på kr. b1.32o,oo.
Regnskabet blev godkendt.

4.
5.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Budgetforslag udvisende et driftsresultat på minus kr. z.5oo,oo blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent
Uændret. lndtil videre opkrceves ikke kontingent.

6.

Behandling af indkomne forslag
lngen.

7.

Valg af formand (i lige år)
lkke aktuelt.

Valg af kasserer (i ulige år)
Jimmy lllner blev genvalgt.
9.

Valg af sekretær (i ulige år)
Tommy Cram Knudsen blev genvalgt.

Valg af to øvrige bestyrelsesmedlemmer r i lige år, r i ulige år)
lkke aktuelt.
11.

12.

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

Eventuelt
lntet at bemærke.

Referat godkendt under henvisning tilvedlagte beretning, regnskab oB budget.
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