Styrets beretning
Det foregående året har vært preget av stabil aktivitet i foreningen.
Medlemstallet er også relativt stabilt. Vi ser god aktivitet i gruppene og
samarbeidet innad i foreningen fungerer meget godt.
Riflegruppa og Leirduegruppa arrangerer fine stevner. Fjorårets stevner ble godt
gjennomført med rekorddeltagelse og gode overskudd. Det ligger mye arbeid
bak slike stevner og det å ha skytebanene åpne gjennom året.
De øvrige gruppene gjør også en meget god jobb, men dette kommer ikke alltid
like lett til syne. Jaktutvalget og fiskeutvalget sørger for jakt- og fiskeavtaler
med grunneiere og ordner samtidig med kortsalg og kultivering.
Vi mottok, etter søknad, også i år tilskudd fra Sørum kommune, både til
vedlikehold og drift. Det ble kr. 25.000,- fra kulturmidler og kr. 50.000,- til
vedlikehold. Arbeidet her administreres av Husstyret som også gjør en fantastisk
jobb med dette i tillegg til å trå til med kjøkkentjeneste ved diverse
arrangementer.
Vi har fortsatt flere ugjorte oppgaver som venter. Dette er bygging at nytt toalett
på Dammerud og ny kledning til foreningshuset. Det er en del råte og
maurskader som må utbedres og vi må sørge for bedre ventilasjon og muligens
installere en varmepumpe. Grasrotandelen utgjorde i 2015 ca. kr.24.000,- Det er
noe mindre enn i tidligere år, men et fint bidrag til klubben Takk til alle 71 som
støtter oss på denne måten!
Det er investert i nytt skytterhus til bruk for gruppene på Dalbakk.
Det blir ferdigstilt i 2016. Takk til alle som har bidratt til dette prosjektet!
Takket være våre eminente vaktmestre Jan Erik Stensrud og Sverre Hoel har
også standarden på uteområdene vært upåklagelig!
Jegerprøven ble gjennomført i 2015 med 19 uteksaminerte kandidater. Takk til
instruktørene og gratulerer til kandidatene med jegerprøveeksamen!
Vi vil takke alle tillitsvalgte, gruppemedlemmer og øvrige medlemmer for en
god innsats i 2015.
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