
Bestyrelsens beretning for 2019
ÅRSMØDE 05-03-2020, kl. 16:30

Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg

S§debaneSamvirket Kær Vestermark

Aktivitetsniveauet er højt, brugerne er tilfredse. Pistolbanen benyttes flittigt af Sønderborg Skyttekreds, i alt 79

bookinger i 2oi9. 3oo meter banen har for femte år i træk været udleiet på et høit niveau, i alt 68 bookinger.

Sønderborg Kommunes arbeidsgruppe, omkring Kær Vestermarks fremtidige anvendelse, arbeider fortsat.
Skydebanesamvirket KærVestermark deltageraktivt isin egenskab af autoriseret bruger på KærVestermark.

Etablering af hundeskov, shelters, ridesti, cykelrute, vandrerute langs Alssund, ny fiskebro for enden af
Skydebanevei, etablering af fiskerenseplads, handicaptoilet og P-plads i området ved SkivedePotet gennemføres

med et høit informationsniveau fra 5ønderborg Kommune.

Samarbeidet med Sønderborg Kommune er tæt og tillidsfuldt. Aktiviteterne i regi af såvel Sønderborg Skyttekreds,

Sønderborg Jagtforening som Skydebanesamvirket Kær Vestermark kan fortsætte i uændret omfang, alt i samklang

med det øgede besøgstal og aktivitetsniveau på KærVestermark.

Sønderborg Kommune har konstruktivt og aktivt medvirket til at flugtskydning kan fortsætte. SkydebaneSamvirket

Kær Vestermark har medvirket til udarbejdelse af en revideret instruks og placering af de tilladte flugtskydninger,
hvilket muliggør at aktiyiteterne kan fortsætte i respekt af indførelsen af høslæt via kvæghold På Kaer Vestermark.

Vedligeholdelsesplan omkring de grønne områder og ukrudtsbekaempelse er videreført i samårbeide med Vej &
Park.

Kuglefang på 3oo m og 5o m banerne er udskiftet, en vedligeholdelsesaftale med leverandøren er etableret og nyt

træloft/bagvæg på begge baner er monteret.

De mange frivillige riffelinstruktører bakker forsat op omkring skydebane aktiviteterne. Der arbeides i en atmosfære

af ro, sikkerhed og hiælpsomhed, hvilket hilses med stor tak fra skytterne og fra Skydebanesamvirket Kær

Vestermark.

Bestyrelsen beholder arbeidstøjet på. Vedligeholdelse skal fortsat sikres, kendskabet til faciliteterne og

mulighederne skal spredes. Alt i håbet om at Skydebanesamvirket Kær Vestermark og Sønderborg Kommune

fortsat kan tilbyde positive og lærerige aktiviteter til alle interesserede brugere, uanset bopæl.

Tak tit 5ønderborg Kommune. Tak til de frivillige instruktører og hiælpere, tak til alle eksteme samarbeidsPartnere

og ikke mindst tak til brugerne.

På bestyrelsens vegne.
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ARSUøOE for 2019
Torsdag 05-03-2020, kl. 16:30

Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark

REFERAT
1. Valg af dirigent og re{erent

Tage Christensen og Mogens Jensen blev valgt.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Taget til efterretning uden kommentarer.

Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
Driftsresultat på kr. 43.185,14. Selvforvaltet tilskud for 2o18 er indgået efter 31-i2-2oiB, hvorfor
driftsresultatet for 2o19 reelt udviser et overskud på kr. j.185,34. Egenkapital på kr. 46.o92.
Regnskabet blev godkendt.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Budgetforslag udvisende et driftsresultat på kr. t.o05 blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent
Uændret. Indtil videre opkraeves ikke kontingent.

Behandling af indkomne forslag
lngen.

Valg af formand (i lige år)
Mogens Jensen, indstillet af Sønderborg Jagtforening, blev genvalgt,

Valg af kasserer (i ulige år)
Efter opfordring fra sønderborg Skyttekreds og efter aftale med Martin A. Jensen, indstiller Sønderborg
Skyttekreds at Jimmy lllner indtræder som kasserer og Martin A. Jensen udtræder således af bestyrelsen
fra og med 06-0l-2020.

Valg af sekretær (i ulige år)
lkke Aktuelt

1o. Valg af to øvrige bestyrelsesmedlemmer r i lige år, I i ulige år)
Torben G. Meier, indstillet af Sønderborg Skyttekreds, blev valgt og derved udtræder Lars Rimer af
bestyrelsen.

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

12. Eventuelt
lntet at bemærke.

Referat godkendt under henvisning til vedlagte beretning, regnskab og budget.

Sønderborg, o6-o3-2o20

MOCENS J ENS TACE CH RISTENSEN
Formand Dirigent
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