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Indlæg ang. hovedforeningen til øjet 1 19.

Så er året 2019 startet, med et tidligt forår, hvis det holder.
Der er ikke sket de store ting i hovedforeningen siden sidst.
Som I måske ved, har vi søgt, i næsten et år, efter en ny kasserer.
Da ingen har meldt sig, har vi lavet en ikke helt normal løsning, da vi 
har været nødt til, at sætte Anni ind som kasserer for at komme videre, 
men da det ikke er velset, at formand og kasserer er gift, har vi sat Bo 
Jørgensen ind som kontrollant, så han har fået formandens adgang til 
banken.
Det er i dag d. 28 februar 19, skrevet under i banken.
Vi holdt generalforsamling d. 20 februar 19, selv om regnskabet ikke 
var godkendt af revisorerne, generalforsamlingen skal holdes i februar, 
ifølge vedtægterne, derfor bliver der en ekstraordinær 
generalforsamling sidst i marts, for at få godkendt regnskabet.
Efter generalforsamlingen, ser bestyrelsen ud som følger, efter at Jan
Konradsen har trukket sig.

Formand: Sten Rasmussen.
Næstformand: Steen Pedersen.
Sekretær: Kirsten Larsen.
Bestyrelsesmedlemmer: Kaj Storm og Palle Hansen.

Men ellers håber jeg på et godt år for Vejle, skytte, gymnastik og
idrætsforening i 2019.

På Bestyrelsen Vegne
Sten Rasmussen.

Formand.

N. B. En tak til Jonna og Jan Konradsen, for det arbejde, de har gjort for
foreningen, gennem årene.

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: 250,00       Voksne
                         100,00       Børn ifølge med voksen

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

Vi løber forskellige distancer.

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

Kom og hør nærmere!
Lene Bøgetoft





Indlæg ang. skytterne til øjet 1 19.

Siden sidst, er der sket en del ved skytterne, i oktober fik vi sat elektronisk 
markering op, på de seks af vores otte baner, så vi har stadig to baner med 
papskiver og skivetræk.

I efteråret begyndte så den årlige trekantskydning mellem Vissenbjerg, 
Tommerup og Allested-Vejle, det gik ikke så godt som det plejer, men vi må 
sige, at vores børn gjorde det godt, de fik 5 individuelle medaljer plus de tog 
pokalen med hjem, godt gjort og et stort tillykke til dem.
De voksne fik ingen pokaler i år, men de fik 13 individuelle medaljer, det er
nogenlunde som det plejer og da det var 35 gang skydningen blev gennemført, 
blev der holdt stor fest bagefter, det var meget hyggeligt, der var 96 
mennesker tilmeldt.

Vi har holdt det årlige skytteårsmøde d. 12 februar 19 og da skytterne har haft 
det samme problem som hovedforeningen, nemlig ingen kasserer, var 
regnskabet ikke færdigt, umiddelbart ser det ud til et lille underskud, men 
dette skal ses i lyset af, at vi har flyttet vores kontingent betaling, så det frem 
over følger regnskabsåret, derfor mangler der kontingent penge, som først 
bliver indbetalt efter nytår.
Vi trækker simpelthen en streg i sandet 01 januar 2019, så fremover følger 
kontingent og regnskab af.

På skytteårsmødet blev der vedtaget en forretningsorden for skytteafdelingen.
Efter at Jan Konradsen har trukket sig fra udvalget, ser udvalget efter 
skytteårsmødet ud som følger:

Formand: Sten Rasmussen.
Næstformand: Steen Pedersen.
Sekretær: Bo Jørgensen.
Udvalgsmedlemmer: Morten Pedersen og Karl Ejnar Rindebæk.

Angående kasserer, så laver vi den samme manøvre som med hovedforeningen, 
at Anni bliver kasserer og Bo Jørgensen bliver kontrollant og får formandens 
bankadgang.
Så har vi så sent som i dag, fået den nye instruks for banens brug fra politiet, 
efter at der er sat elektronisk markering op.

Angående det nye alarmsystem, hvor vi også har ventet på politiet, da de vil
kontrollerer vores våbenboks, inden de siger ja til nyt alarmanlæg, så kommer de 
og besøger os d. 15 marts 19.

Så skulle det også falde på plads, så vi kan komme af med den dyre fastnet 
telefon.

Nu begynder snart udendørsskydningerne, nemlig terrænskydninger og 
skydningerne på 25 m, 50 m, 200 m og 300 m.

Håber på et godt år for skytteafdelingen i 2019.

På Udvalgets Vegne
Sten Rasmussen.

Formand
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