
Kære medlemmer, velkommen til Pilens generalforsamling 2023.

Vi skal vanen tro have valgt en dirigent og vi har vanen tro spurgt Flemming Hansen og han
sagde ja. Spørgsmålet er nu om I kan sige det samme.

2022 har været et mærkeligt år, mærkeligt på den måde at det tog lidt tid inden skytterne
indfandt sig efter sommerferien. Vi var få mennesker i klubben de første mange tirsdage.

Vi talte ofte om hvorfor, var vi stadig i corona land, var folk stadig bange for at være sammen
med andre mennesker.

Var det os, man havde noget imod, vi hørte ikke noget fra nogen om det.

Men de er kommet efter det, der er kommet flere medlemmer og det er jo dejligt. Vi må nok
også sande at vi ikke er den eneste forening, der "klager". Det går lidt trægt for andre
foreninger også.

Vi har i 2022 været ude til nogle stævner og det er gået godt for vores skytter, tillykke til dem
alle.

Vi skal forhåbentlig ud til flere stævner i 2023, jeg ved der bliver arbejdet hårdt på det.

Vi har i 2022 fået nye vægge og loft på skydebanen og vi har fået malet gulvene, det ser
godt ud( kassereren vil komme ind på finanseringen af dette).

Vi har fået en ny mand på SIUS, vores skyde anlæg, han hedder Torben Hinge og er ret
engageret i at finde ud af systemet, hvorfor det viser "0", selvom skytten ikke har ramt en "0".
Vi er glade for dette arbejde, som Torben udfører sammen med nogle af vores andre skytter.

Der er også kommet ny mand på Kalvebod, nemlig Viktor Kallenbach. Stor tak til Per
Wiemann for hans store arbejde på Kalvebod.

Måske vil Viktor sige et eller andet om Kalvebod?

Hans Nielsen træder ud af bestyrelsen, men fortsætter arbejdet med våbenkontrol, Skv 6 og
så bruger jeg ham også til at komme med pris overslag når medlemmer vil sælge deres
våben.

Tak for din tid og arbejde i bestyrelsen og vi er glade for at du fortsætter arbejdet
med de ting jeg nævnte.

Anders Ravn (som for lang tid siden er trådt tilbage fra både bestyrelsesarbejdet og
vagtholdet), tusind tak for dit store arbejde i Pilen. Det har ikke været kedeligt, der var musik
og god stemning. Vi har næsten alle nydt godt af den dejlige mad du har frembragt på
grillen. En lille ting til dig som tak for arbejdet. God vind i sejlene fremover.

Fremtid et underligt begreb, men nok uundgåeligt. Vi mistede jo klubben om torsdagen og vi
har jo vendt nogle ideer på vores bestyrelsesmøder. Skulle vi få en klub ind? Vi har også



været i kontakt med Tårnby Kommune, for at høre om de måske kunne hjælpe os ( de har
måske klubber stående på venteliste, som mangler et lokale). Vi ser nok helst at det bliver
en skydeklub, men kunne nok være åbne for andre.

Vi må se hvad der sker.

Her til sidst skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for Jeres arbejde. Tusind tak til alle vores
frivillige, der også yder en kæmpe indsats.


