
Nyhedsbrev 24. april 2020

Vi afholdt bestyrelsesmøde d 14. april, og her 
besluttede vi, at der vil komme en 
kontingentkompensation, i form af gratis skiver og 
patroner eller hagl. Vi regner på det når vi ved, 
hvornår vi må vende tilbage. 

Vi har normalt ”åbent” på skydebanen i ca. 8,5 måned
om året. Det er 40 kr. i kontingent pr. måneden, så 
regnestykke kunne være: 

Lukket 2 af de ”åbne” måneder x 40 kr. = 80 kr., man 
kan få udleveret patroner eller hagl og skiver, for.

Men som sagt vender vi tilbage, når vi ved hvor længe 
vi skal holde lukket.

Vi besluttede også at forlænge fristen for 
klubmesterskab, som vi startede op først i marts. De 
der ikke nåede at skyde alle 3 omgange, inden 
nedlukningen, får lov til at skyde færdigt når vi åbner 
op igen.

DGI sender jævnligt nyhedsmails til foreningen. Det 
seneste handler om ”genåbning” af udendørsidræt. 
Dette hører vi ikke under og det anbefales stadig fra 
sundhedsstyrelsen og regeringen side, at man ikke 
forsamles mere end 10 personer, så afslutningen må 
vente lidt endnu. 

Vi håber selvfølgelig, at der d 10. maj kommer endnu 
en opblødning af regler og anbefalinger, så vi snart 
kan få sagt ”god sommer” til hinanden. 

Vi følger situationen tæt i bestyrelsen og melder ud så
snart vi har en dato, for eventuel afslutning. 

Som det lyder nu, skal vi vise hensyn og tage 
forbehold, i mange måneder endnu, så når vi åbner 
op, kan det meget vel blive på en noget anden måde, 
end vi er vandt til. Det må tiden vise, men det skal vi 
nok løse når den tid kommer. 

Med præcis 8 måneder til jul i dag � �, kan vi glæde os
over af vejret er godt. Og at vi har meget af sommeren
til gode endnu.

Husk hvis du har spørgsmål til os i bestyrelsen kan du 
skrive på formand@fredericia-skytteforening.dk

Indtil videre God sommer og håber snart vi kan se 
igen.
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