Kære medlemsforening,
Jeg var lidt for hurtig på aftrækkeren, da jeg skrev, at Jyllands Skytte Forbund vil blive nedlagt på
det ordinære Repræsentantskabsmøde den 26. februar 2023.
Bestyrelsen er nemlig blevet enige om, at forsøge at fortsætte som selvstændigt forbund med
formålet: At udvikle og afholde stævner og turneringer for jyske skytter.
• Vi mener, der er behov for at genopfinde de gode stævner og ikke mindst at bevare de
jyske mesterskaber. Ligeledes at lave stævner, som kan tiltrække nye og urutinerede
skytter.
• Vi vil ligeledes forsøge at lave et tilmeldingsprogram, cup skydninger og genopfinde
ranglister, hvor stævner der er med i tilmeldingsprogrammet kan generere en rangliste.
At fortsætte med Jyllands Skytte Forbund vil kræve opbakning fra både foreninger og skytter i
Jylland, så vi håber på minimum 25-50 foreninger vil deltage i dette.
Vi vil lave et medlemsskab med et beløb på omkring 3-400 kr pr. forening. Vi forestiller os, at vi kan
få opbakning fra en del af alle jyske skytteforeninger.
Alle skytteforeninger i Jylland kan blive medlem uanset hvor de ellers er medlemmer. Altså både
for Firmasport, DGI-skydning og DSkyU foreninger.
Vi vil derfor gerne høre om I kan se Jer selv som medlem af et sådant aktivitets-forbund.
Send derfor gerne et uforpligtende svar snarest, så vi ved lidt mere, om vores geniale ide kan blive
til noget:-)
Altså - Dem der allerede har meldt sig ud af JSF kan give udtryk for interesse i dette nye forbund
(ikke bindende; men vejledende)
Jer der endnu ikke har reageret på min opfordring om udmeldelse, kan fortsat melde Jer ud, samt
give udtryk for interesse i dette nye forbund (ikke bindende; men vejledende)
På Repræsentantskabsmødet i Viborg den 26. februar 2023 kl. 10.00. vil vi derfor komme med nye
vedtægter og beslutte endelig kontingentstørrelse for denne ændring af Jyllands Skytte Forbund.
Der er udsendt indbydelse til 10 meter JM i Aarhus den 19. november.
Dette stævne er for alle jyske skytter uanset om de er medlem af JSF eller ej. Så kender du
skytter som kan være interesserede i at deltage, må du gerne sende indbydelsen videre. Vi har
brug for lidt hjælp til at komme rundt i den jydske skytteverden:-)
Med venlig hilsen
Poul Erik Hansen
Jyllands Skytte Forbund

