Nyhedsbrev 1/2017

Den 12. januar 2017

Indkaldelse til generalforsamling
Herved indkaldes til generalforsamling fredag den 27. januar kl. 18.30 i skydehallen med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Aflæggelse af beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg - følgende er på valg:
Kasserer Tage Nielsen
Bestyrelsesmedlem Sune Johansson
Bestyrelsesmedlem Rudi Steen
Bestyrelsesmedlem Helle Langhoff
Revisor Flemming Stege
Bestyrelsessuppleant Jan Holmen Andersen
Bestyrelsessuppleant Jan Sommer
Revisorsuppleant Karsten Holmen Andersen
Revisorsuppleant Steen Johansson
9. Eventuelt
Forslag til punkt 6 skal være formanden i hænde otte dage før generalforsamlingen. Indkomne
forslag og revideret regnskab kan fås hos formanden i skydehallen fire dage før mødet.
Efter generalforsamlingen er ”Køkkenholdet” vært for en god middag til en meget rimelig pris på
50 kr. pr. person. Bindende tilmelding senest onsdag den 25. januar på den ophængte liste eller til
Povl S. Jørgensen på tlf. 51293248 gerne som sms.

Bestyrelsen

Bestyrelsen håber alle medlemmer med familie er kommet godt ind i det nye år, hvor vi skal
fortsætte med de gode takter fra det gamle år: flittig træning, deltagelse i turneringer og stævner,
samt masser af godt klubliv i skydehallen. Derudover kan I glæde jer til, at vi skal fejre HSF's 110 års
fødselsdag på Mortensaften lørdag den 11. november, mere om det i efterårets nyhedsbrev.
Bingospil
Igen i år afholder Rollatorholdet bingospil, hvortil der som sædvanlig bliver indkøbt flotte gaver til
de heldige vindere. Mød op til et par hyggelige timer i klubhuset og husk, at familie og venner også
er velkomne søndag den 2. april kl. 14.00. Hvis der er gæster, som har tid og lyst til at bage og
medbringe kage(r) til kaffen, vil det glæde os meget.
Rollatorholdet
Våbenhåndtering
I kølvandet på den sørgelige begivenhed, hvor et skytteforeningsvåben blev misbrugt til drab, har vi
gennemgået vores procedurer for våbenhåndtering, som lever fuldt ud op til alle gældende krav. Vi
er samtidig gået i gang med en vurdering af, hvordan vores våbenboks kan nyindrettes, så
forholdene er optimale mht. opbevaring af både foreningens og private våben.
Bestyrelsen
Forældreskydning
Der er forældreskydning onsdag den 8. marts kl. 17-18 - det er ikke så alvorligt, som det lyder,
tværtimod er det sjovt, fordi børn og forældre skyder sammen. Efter skydekonkurrencen er der
fællesspisning - tilmeld jer på listen på opslagstavlen senest den 1. marts.
Ungdomsafdelingen
Kræmmermarked 2017
Årets kræmmermarked holdes den 19.-21. maj - husk at afsætte tid i de dage til hyggeligt samvær
og til fælles indsats for at opnå et godt resultat til gavn for foreningens fremtidige arbejde. Husk
også at familie og venner er meget velkomne til at give en hånd med og få sig en på opleveren.
Kræmmerudvalget
Stadionprojektet
Som bekendt skal HSF på sigt flytte til stadion på Gl. Hellebækvej. Da der snart åbnes for brugerinddragelse
i forbindelse med flytningen, er vi ved at lave en projektbeskrivelse, derfor er ønsker og forslag af enhver art
til gavn for det kommende projekt velkomne.
Haludvalget

Skole-/foreningssamarbejde
Siden efteråret 2015 har HSF haft god gang i et kommunalt støttet samarbejdsprojekt med
Familiecenter Løvdal, også kendt som Løvdalsskolen. Dette projekt har fået fornyet støtte og
videreføres derfor i indeværende skoleår til gavn og glæde for børnene på skolen, som er en
heldagsskole og et af Helsingør Kommunes tilbud til familier, der er bekymrede for deres barns
trivsel i dagtilbud eller skole. Projektet indebærer besøg af en flok børn hver torsdag formiddag,
hvor de bliver modtaget og hjulpet i gang af Rollatorholdet, der sammen med de ledsagende
lærere sørger for, at børnene får nogle gode oplevelser med en indre ro på, som giver modvægt til
den megen uro mange af dem oplever i hverdagen.
Rollatorholdet
Helsingør Cup
I 2016 var HSF igen vært for et 15 meter riffelstævne i DGI Nordsjælland's ranglisteturnering.
Helsingør Cup blev afholdt over fire dage fra 28. november til 4. december, hvor i alt 134 skytter
besøgte os og skød 270 skydninger - ny rekord for stævnet - det gav travlhed både på skydebanen
og i køkkenet. Der blev skudt flotte resultater både af gæster og vores egne skytter, til lykke med
de fine resultater og tak til alle hjælpere, der medvirkede til at vores stævne forløb godt.

Pistolskydning
Vi har 2 hold, der skyder 10 meter luftpistol i 5 division, og det er med god kvindelig deltagelse, det
ene hold består nemlig af Ellen, Ulla og Søren, det andet hold af Gitte, Vivian og Rudi. Turneringen
fortsætter i uge 4, 6 og 8. Inden for handicapskydning har vi også en Ulla, som er startet med at
skyde luftpistol på 10 meter, og det ser ud til at komme til at gå godt med det.
På handicapriffel har vi Peter Sung Hoon Jensen, som har god gang i træningen og i denne sæson
har slået sin egen rekord flere gange. Peter satser på at skulle til OL i 2020, og her er hans egen
fortælling om sin skydning ”Jeg har været i klubben i mange år, jeg startede til skydning da jeg var
12 år, siden har jeg skudt on/off ad flere omgange. Jeg har kigget på vores instruktør Rudi i flere år
og tænkt, at jeg gerne ville have, at han hjalp mig med mit store mål, nemlig at komme til De
Paraolympiske Lege i skydning. Efter nogle år fik jeg taget mig sammen og spurgt "Vil du hjælpe
mig?", og det ville Rudi gerne. Ved den første skydning i år, den 3. januar, skød jeg mit bedste:
620,6 point på 60 skud liggende. Vi er nu i gang med anden sæson sammen, og vi har været så
eksotiske steder som Helsingør, Næstved og Vejle! Jeg skal skyde over 630 hver gang, for at have en
chance, men det kommer ...
Pistolskytterne vil igen i år skyde på Hanebjerg Skyttecenter, når det bliver lidt bedre vejr. Der
skydes med alt fra luftpistol op til store ”kanoner”. Alle der har lyst til at skyde på Hanebjerg kan
henvende sig til en af vores skytter, så finder vi en dag og tager sammen afsked.
Skydeudvalget
Kontingent
Sidste år gik vi over til helårlig kontingentbetaling forud pr. 1. september, hvis du har du en aktiv
netbankaftale, husker den at betale for dig, hvis ikke anbefaler vi dig at lave en aftale om betaling
for et år ad gangen. Oplysning om kontingentsatserne findes på vores hjemmeside.
Med venlig hilsen og på gensyn i klubben

Bestyrelsen

