Velkomst
På bestyrelsen vegne vil jeg gerne byde jer velkommen til den årlige generalforsamling i Skydebaneforening
Dalgas.

I har med jeres deltagelse mulighed for at


høre om det forgangne år, og hvilke planer bestyrelsen har for det nye,



komme med kommentarer/forslag, og ikke mindst,



vælge kandidater eller lade jer vælge til bestyrelsesposterne.

Der foreligger en dagsorden, og første punkt er valg af ordstyrer. Bestyrelsen vil gerne foreslå:
Carl Knudsen

Jeg skal høre om der er andre forslag?

Skydebaneforening Dalgas.
Beretning for 2016
2016 har for bestyrelsen igen været et travlt år med de nødvendige møder og opgaver. Vi har i bestyrelsen
til stadighed stor fokus på at optimere driften og finde de nødvendige besparelser samt på sigt tiltrække
nye kunder og aktiviteter for dermed at øge indtægterne.

Fællesmødet med hjælpestaben afholdes som planlagt to gange årligt. Første gang i foråret før opstarten
af sommersæsonen, og den sidste i efteråret når skydeaktiviteterne er afsluttet i Dalgas Centret.
Møderne til formål at aftale de ting, der skal afhjælpes, gennemføres rettidig.

I den forbindelse glæder bestyrelsen sig over, at der i 2016 er sket en stigning i antallet af udlejninger (13
imod 10 i 2015). En udvikling bestyrelsen håber på vil fortsætte fremover.

Skydebaneforening Dalgas planlagde igen i 2016 en Irsk aften i januar 2017, desværre måtte dette
arrangement aflyses grundet manglende tilmelding . Bestyrelsen håber at kunne afvikle aktiviteten senere
på året.

Tilbage i 2015 påbegyndte vi en mindre renovering af støjsluserne, i 2016 blev støjsluserne overdækket
med tagplader , og derved overholdes kravene til støjniveauet fastsat i miljøgodkendelsen. Der er etableret
fast belysning på det overdækkede baneafsnit. Tag over makeringsanlægget på pistolbanerne.
Desværre ser det ud til at enkelte skytter ikke helt har lokaliseret skivecentrum, idet der skydes efter
nummerskiltene. Dette betyder at taget på de to afsnit er blevet ødelagt og helt eller delvist må udskiftes.
Ydermere så ødelægges trækonstruktionen også.

50-m banen . Vi har vedtaget at etablere skydekasser til opsamling af blyprojektilerne. Det vil give en
nemmere og mere effektiv opsamling af blyet. Det gavner miljøet og som bonus skulle vi gerne kunne få en
højere pris for blyet.

200 og 300m. Det i 2016 iværksatte arbejde med at kunne tilbyde jægerne mulighed for indskydning af
jagtrifler i Dalgas Skyttecentret fortsætter. Ansøgningen blev fremsendt til Viborg Kommune/Miljø, og vi
har efterfølgende modtaget et udkast retur, som vi har godkendt, uden bemærkninger. I praksis betyder
det at endevolden på 200m skal hæves en ½ meter og 300m med 1 meter. Dette arbejde skal og vil være
afsluttet inden 22. april 2017.

Den 22. april afvikles "Åbent hus" , hvor jægere indbydes til at gennemføre skydeaktiviteter .
Ud over den løbende vedligeholdelse af skydebaner, og skyttehuse er tiden også kommet til at rette
opmærksomheden på Bureaubygningen . I køkkenet er der flere ting som trænger gevaldigt til udskiftning,
og vore lejere oplyser også at, der er ting som trænger.
Opvaskemaskinen er af ældre dato, og en opvask tager lang tid ift nyere maskiner som findes på markedet.
Komfurerne er ligeledes af ældre dato og er mærket af den årelange brug.
Emhætten er ikke særlig effektiv og placeringen ikke den mest hensigtsmæssige. Selv jeg med min ringe
højde slår hovedet på, dersom jeg er uopmærksom.
Bestyrelsen har indhentet tilbud fra ekstern leverandør, som efter bestyrelsens vurdering skulle
fremtidssikre køkkenet funktionalitet mange år frem. Et projekt der gennemføres i 2017.
På dametoilettet opsættes et puslebord på væggen således at mødrene ikke længere skal skifte småfolket
på gulvet.
Den lille boks trængte jf. politiet til en ny dør. Den er udskiftet.
I 2017 forventer bestyrelsen igen et travlt år som tidligere nævnt med bl.a. forhøjelse af endevoldene på 2 og 300m - vedligeholdelse af skyttehusene. Modernisering af køkkenet, og forhåbentlig øget udlejning af
Bureau bygningen. Vi har pt. på 8 udlejninger. Vi skulle også gerne finde en permanent løsning på
grundvandsproblemerne på 300m banearealet.

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde og jeres indsats i
2016. Sidst men ikke mindst en stor tak til alle de frivillige hjælpere, som udfører mange af de opgaver, der
skal løses for at Centret fungerer i det daglige. Tak til Sigurd for lagkage.
Tak

Afsluttende bemærkninger.
I har i aften modtaget informationer om året gang i Skydebaneforeningen, der er valgt/genvalgt til
bestyrelsesposterne. Jeg er overbevist om at det bliver et frugtbart sammenarbejde til gavn for jer og
skydebaneforeningen.

Jeg vil lige gøre opmærksom på "Hjælperdagen" der afviklet den 8. april, hvor bestyrelsen håber at se
mange jer igen. Den politimæssige kontrol skal være gennemført inden udgangen af april.

I er velkommen til at blive og nyde den sidste kaffe, og Sigurds lagkage - skulle der være mere tilbage.

