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Kontingent for 2020 
Kontingent bedes indbetalt senest 31. januar, og kan betales  

 på skydebanen hver onsdag, 
 med MobilePay tlf. 40 29 36 28 
 på konto 0757 3222800535 - Det er nemmest at se, hvem 

der indbetales for, hvis man skriver navnet i feltet "Besked til 
modtager".  

      Det er unødvendigt, at betale for særskilt advis. 
For børn/unge er kontingent kr. 170 for forårssæsonen (til 30. 
april). 
For seniorer er kontingent kr. 340 for hele 2020 
Man er senior, hvis man 31. dec. 2019 er fyldt 18 år.  
Hvis man fylder 18 år i 2020 er man barn/ung i hele 2020 
 
Nyhedsbrev 
Hvis man ikke ønsker at få flere nyhedsbreve, skal man blot 
besvare denne mail med besked om det.  
 
Et spændende nyt år 
For de fleste er det i reglen spændende at tage hul på et nyt år, 
og for skytteforeningen bliver 2020 et meget spændende år. 
Det ligger fast, at formanden og Anita Bendtsen (foreningens 
kasserer) ikke modtager genvalg på generalforsamlingen 25. 
februar. 
Udtrykt meget diplomatisk: der har ikke været kø for at overtage 
formandspladsen, og det er i vanskeligt at overskue, hvor to nye 
bestyrelsesmedlemmer skulle komme fra. Det giver grobund for 
en plan om en helt ny ledelsesstruktur. Mange muligheder er i 
spil. Der kan stilles bunker af spørgsmål, men svarene er ikke klar 
- endnu.  
Bestyrelsen, minus formanden, holder møde den 7. januar. 
Mødet forventes at resultere i nogle forslag, som skal behandles 
på  generalforsamlingen. 
Hele bestyrelsen har bestyrelsesmøde den 21. januar, hvor vi 
bl.a. skal finpudse resulatet af det første møde. Det er i al fald 
det møde, hvor vi plejer at gøre ting klar til generalforsamlingen, 
som jo er det sted, hvor de overordnede beslutninger om 
foreningens drift bliver truffet. 
 
For en ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at grunden til 
at Anita ikke modtager genvalg er, at hun som turistbuschauffør 
har vanskeligt ved at passe kassererhvervet, som hun selv gerne 
vil. Hun synes ikke det er rart, at hun så ofte må give besked om, 
at hun er på arbejde og altså ikke kan komme på skydebanen.  
Vi har været glade for Anitas arbejde for foreningen, og hun er 
ikke blevet bedt om at trække sig. 
 
Formandens afgang skyldes i høj grad, at diverse myndigheder 
(Justitsministeriet, vores egen landsorganisation DGI og 
Fredericia Kommune) gør arbejdet som formand surt og meget 
mere besværligt end nødvendigt. 
 

Første skydning i 2020 er onsdag 8. januar 
 

Stævne - Billund 
Der skydes salon og luft, og der er mesterskab på begge rifler. 
Vi deltager i stævnet fredag 17. januar.  
Afgang fra Fredericia Idrætscenter kl. 16.00. 
Tilmelding senest fredag 3. januar. 
Tilmelding kan ske på telefon 40 29 36 28 eller på 
formand@fredericia-skytteforening.dk  
 
Stævne - Jelling 
Der skydes salon og luft, og der er mesterskab på begge rifler. 
Vi deltager i stævnet fredag 31. januar.  
Afgang fra Fredericia Idrætscenter kl. 16.00. 
Tilmelding senest onsdag 8. januar. 
Tilmelding kan ske på tilmedingslisten på skydebanen,  
på telefon 40 29 36 28  
eller på formand@fredericia-skytteforening.dk 
 
Stævne – Brande 
Der er ikke kommet indbydelse, men det er bekendtgjort, at 
stævnet ligger fra 4. til 7. marts. 
Yderligere information kommer i næste nyhedsbrev. 
 
Klubmesterskab 
I begyndelsen af februar ligger skivelabels til klubmesterskab 
klar på skydebanen. Alle medlemmer kan deltage. 
De tre skydninger skal være skudt senest onsdag 8. april.  
Læs mere om klubmesterskab på hjemmesiden. 
 
Træningsaftener 
Der er åben på skydebanen hver eneste onsdag i januar, 
februar, marts og april.  
 
Generalforsamling 
Den årlige generalforsamling er som sædvanligt sidste tirsdag i 
februar. I år er det 25. februar kl. 19.00, og det foregår som 
sædvanligt i KFUMs hus "Krea" på Randalsvej. 
Der indkaldes officielt senere. 
 

 
 
 

 


