
 
Nyhedsbrev  marts  2015 

 

INFO 

Der har været lidt forvirring omkring kontingentet. Har du betalt det lille beløb vil du inden 

længe modtage en ny opkrævning, du kan så vælge om du vil betale halvårs eller helårs. 1/4-30/9 

eller 1/4-31/3. Det er lidt dyrere at indløse 2 x halvårs end 1 x helårs. 

Alle jer der startede i efteråret blev opkrævet frem til 31/3-15 så der kommer en opkrævning til 

jer inden længe og igen kan i vælge et helt eller et halvt år. 

Medlemmer der har våbenpåtegning kan ikke vælge halvårs. 

 

Mandag den 30. marts er der afslutning indendørs for ungdom. 

Torsdag den 26. marts er der afslutning indendørs for senior. 

 

Vi starter op med udendørs på Ovstrupbanen den 13. april kl. 18.30 

 

Generalforsamling 2015: 

Onsdag den 11. marts er der generalforsamling. Den afholdes på Ovstrupbanen, Østergade 57, 

4863 Eskilstrup kl. 19.30. 

 

Vi mangler en til bestyrelsen, så hvis du vil give en hånd med så foreningen kan forsætte med at 

udvikle sig og ikke gå i stå så ring eller skriv til Mikael på 2334 1377 eller mhg@c.dk 

Det der mangler at blive besat er en ganske alm bestyrelsespost, der afholdes 8-10 

bestyrelsesmøder om året og ud over at deltage i bestyrelsesmøderne forpligter man sig ikke til 

at yde mere end man har lyst og tid til. Vi har haft en tradition for at have en eller 2 forældre i 

bestyrelsen, med rigtig god effekt, med øjne der ikke er smurt ind i tekniske skyderegler, men 

kan komme med åbne øjne og give nye vinkler på dagsordenen. Så en forældre til en børneskytte 

ville supplere bestyrelsen på en rigtig god måde 

 

Stævner: Se på opslagstavlen eller spørg, der er gode muligheder for at komme ud og måle sig 

med andre 
 

 
 

 

Vigtige Datoer hos TS: 
Slut  indendørs: Torsdag den 26/3 og mandag den 30/35/1 
Start udendørs: Mandag den 13/4 
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