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Der blev hygget til juleafslutningen
i skytteafdelingen.



Bestyrelse.
Formand
Næstformand
Sekretær
Medlem
Medlem
Suppleant
Suppleant
Kasserer
Aktiviteter
Skytter
Løbe.afd.
________________

Sten Rasmussen
Steen Pedersen
Lone Pedersen
Kirsten Larsen
Jan Konradsen
Kurt Graff
Kaj Storm
Jonna Konradsen

Sten Rasmussen
Kirsten Larsen
_____________________

Hedenvej
Krengerupvej 125

Søbyvej  7
Enighedsvej 8 

Ståbyvej 37
Enighedsvej 8

Hedenvej 1
Søbyvej 7
______________

60 19 99 34
23 45 06 23

20 78 59 35
40 21 13 56

22 51 46 04
62 69 19 84

60 19 99 34
20 78 59 35
___________

Deadline for stof til næste udgave af ØJET er 21. maj. 

 Ståby Savværk I/S
Udfører bl.a.
     - Slibning af rundsavklinger

– Opskæring af træ
– Salg af tømmer

V/ kaj & Jesper Storm
Ståbyvej 37 - 5672 Broby
E-mail: staabysavvaerk@gmail.com
www.staabysavvaerk.dk

Tlf. 22 51 46 04 – 20 89 97 03

 DGI afholdt i efteråret 2016 et kursus i lederuddannelse.

4 medlemmer fra Vejle SG og IF deltog i dette kursus.
Fra skytterne deltog Sten, Steen og Thea.
Fra løberne deltog Kirsten.

Kurset forløb over 3 lørdage og 2 hverdagsaftener fordelt på 3 mdr.
Kurset  var baseret på, at man deltog flere fra samme forening.
Kurset var sammensat af flere foreninger fra Fyn, så man kunne lærer, 
drøfte og udveksle erfaringer med hinanden.

Uddannelsens emner:
Det personlige lederskab:
Styrkelse af din personlige formidling.
Klarlæggelse af mål og værdier for din lederopgave.
Indsigt i dine ressourcer og kompetencer som leder.

Ledelse sammen med andre:
Udnytte dine og bestyrelsens forskellige kompetencer optimalt.
Udvikling af dine dialog- og samarbejdskompetencer optimalt.
Styrkelsen af at kunne sætte mål og skabe resultater sammen med andre.
Værktøjer til tiltrækning, motivering og involvering af flere frivillige.

Foreningens udfordringer: 
Analyse af foreningens udviklingsmuligheder.
Konkrete værktøjer og metoder til udvikling af foreningen.
Nytænkning på ledelse i foreningen.
Ideer til styrkelse af foreningens kommunikation - internt og eksternt.

- Undervisningen vekslede mellem teori og aktive "deltagende" øvelser.
- Mellem hvert modul fik man en hjemmeopgave til næste gang.
- Afsluttende valgte hver forening en opgave, som man ville arbejde videre 
med.
Opfølgning på kurset marts 2017 " hvordan er det gået"

Kirsten løberne.                                                                                          7   



     Nyt fra skytteafdelingen.Nyt fra skytteafdelingen.

Så er året 2017 startet og vi må håbe på et godt år for skytteafdelingen.
Vi har fået afholdt det årlige skyttemøde, der var en del misforståelser eller 
uoverensstemmelser om, hvad skyttemødet gik ud på, men dette vil blive 
rettet til næste møde, så vil alt blive skrevet ned og varslet før mødet, så 
ingen kan være i tvivl.
På mødet blev der valgt et nyt medlem ind i skydeudvalget, i stedet for 
Anni Rasmussen, er ind kommet Thea Hansen, så det nye skydeudvalg 
består af følgende personer.
Formand: Sten Rasmussen.
Næstformand: Steen Pedersen.
Medlem: Jan Konradsen.
Medlem: Thea Hansen.
Suppleant: Kaj Toft.
Vores deltagelse i trekantskydningen gik godt, vi fik nogenlunde det antal 
individuelle medaljer vi plejer, men vi fik 2 ud af 3 mulige pokaler med 
hjem, men vi manglede to fritstående skytter, så kunne vi også havde fået 
den tredje, bedre held næste år.
Men til afslutningen var vi 31 skytter fra vores forening alene, det var flere 
end de to andre foreninger tilsammen deltog, så det er vi lidt stolte af.
Håber på en god tid for skytteafdelingen fremover.
                                       På Udvalget Vegne
                                        Sten Rasmussen.
                                             Formand. 
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            Nyt fra hovedforeningen.

Så fik vi startet på et nyt år, jeg håber at 2017 bliver et godt år for 
foreningen.
Vi har afholdt den årlige generalforsamling d. 22 februar 2017, ved 
generalforsamlingen blev der valg nye medlemmer til bestyrelsen og en ny 
suppleant for revisorerne.
Til bestyrelsen blev valgt Kirsten Larsen, formand for løbeafdeling, i stedet
for Kurt Pedersen og Lone Pedersen i stedet for Marianne Nielsen og som 
suppleant til revisorerne blev valgt Nancy Pedersen i stedet for Lene 
Bøgetoft.
Så efter konstitueringsmødet i søndags d. 26 februar 2017 kl. 19.00, ser 
bestyrelsen for hovedforeningen ud som følger:
Formand: Sten Rasmussen.
Næstformand: Steen Pedersen.
Sekretær: Lone Pedersen.
Medlem: Jan Konradsen.
Medlem: Kirsten Larsen.
Suppleanter:
1 suppleant: Kaj Storm.
2 suppleant: Kurt Graff Jensen.
Revisorer:
Marianne Nielsen.
Mogens Vest.
Suppleant for revisorerne:
Nancy Pedersen.
En ting der blev omtalt på mødet var, om vi fik så meget ud af at sende 
bladet her ud, at det kunne betale sig, at sende det ud fire gange om året 
eller om vi skal til at nøjes med at sende det ud to gange om året ?.
                                  På Bestyrelsens Vegne.
                                      Sten Rasmussen. 
                                            Formand.
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Vejle S.G. & I.F. Løbeklubben

Info:

Vi løber hele året, så mød op og kom med ud og nyd naturen!

Løberne holder til i kælderen under hallen. 
Mandag kl. 18.15

Årskontingent:  225,00 Voksne
 75,00 Børn ifølge med voksen

Alle er meget velkomne til at komme og prøve det af
 - uanset alder og form. 

Vi løber forskellige distancer.

Er du nybegynder tilbyder vi DGI’s 12-ugersprogram:
”Fra 0 – 5 km på 12 uger”

Fællestræning sidste onsdag i hver måned kl. 18.15 på skift i 
Allested-Vejle og Brobyværk.

Kom og hør nærmere! 
Lene Bøgetoft
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