Aalborg den 17. februar 2021

Idrætskonference Skydning DGI Nordjylland

(udsat fra 2020)

Sendt til: Foreningsformænd, Udvalgsmedlemmer, Landsudvalgsmedlemmer
Alle foreninger under DGI Nordjylland Skydning (skydning, bue, airsoft, paintball) indbydes til ONLINE idrætskonference den 27. marts 2021 kl. 10.00
På grund af Covid-19 situationen, har vi desværre ikke kunne afholde idrætskonferencen
på sædvanlig vis med fysisk fremmøde. Vi har derfor valgt, at afholde idrætskonferencen
over Skype, som er et mødeforum vi allerede har brugt til bl.a. webinarer og foreningsmøder.
Vi er naturligvis rigtig kede af, at vi ikke kan afholde idrætskonferencen med fremmøde.
Men som tingene ser ud lige nu, frygter vi at der kan gå alt for lang tid ind i 2021, før vi
igen må samles i samme lokale - og vi kan få valgt nye folk til udvalgene.
For at deltage i idrætskonferencen, skal man tilmelde sig via link herunder. Herefter vil
man i bekræftelsen modtage mødelink.
Rent praktisk kommer det til at forgå næsten som en normal idrætskonference plejer. Vi
følger nedenstående dagsorden, vi kommer til at have en dirigent/mødeleder og der vil
blive mulighed for afstemning, hvis det kommer på tale.
Skulle man være ny i brugen af Skype er der hjælp at hente ved skyttekonsulent Christian Jakobsen på mobil 21 72 74 94 eller e-mail: Christian.jakobsen@dgi.dk
Vi håber at så mange som muligt har lyst til at deltage i den lidt usædvanlige idrætskonference.
Tidsplanen og dagsorden:
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Mødet starter/velkommen
Valg af dirigent
Udvalgets beretning
Fremlæggelse af budget 2021
Indkomne forslag og debatemner
Valg af personer til Skydeudvalget og Aktivitetsudvalgene.
Efter skydeudvalgets interne rokade i foråret skal der vælges:
•

Formand (vælges i lige år).
- Anton Christensen, Frederikshavn Skf. opstiller til posten

•

Næstformand Skydeudvalget (vælges i ulige år)
- Niels J. Mikkelsen, Snedsted Skf. opstiller til posten.

•

Pistol-formand (vælges i ulige år).
- Tomas Lauridsen, Aalborg Sk. Stopper uden for tur. Ingen kandidat til posten p.t.
1

12.15 – 12.30
12.30 –

•

Riffel-formand (vælges i lige år).
- Rene S. Jensen, Vodskov Skf. Genopstiller ikke. Ingen ny kandidat p.t.

•

1 medlem med ansvar for uddannelse/kurser (1 vælges i lige år).
- Louise Pedersen, V. Hassing Skf. Opstiller til posten.

•

1 medlem med ansvar for udvikling (1 vælges i ulige år).
- Henrik Jensen, Vodskov Skf. Opstiller til posten.

•

Riffeludvalget (5 personer vælges for 1 år). På valg er:
- Ole H. Madsen, Frederikshavn Skf. – modtager genvalg
- Frederik Andersen, Skf. Kimbrerne – modtager genvalg
- Ole M. Nielsen, Ulsted Skf. – modtager genvalg
- Allan Sørensen, Karby Skf. – modtager genvalg
- Mathias Engelst, Karby Skf. – modtager genvalg

•

Pistoludvalget (5 personer vælges for 1 år).
- Jan E. Sørensen, Frederikshavn Skf. – modtager genvalg
- Jan H. Andersen, Vodskov Skf. – modtager genvalg
- Preben J. Christensen, Pandrup Skf. – modtager ikke genvalg
- Bo L. Andreasen, Aalborg Sk. – modtager ikke genvalg
- Andreas Olsen, V. Han Herreds Skf. – modtager ikke genvalg

Eventuelt
Tak for i dag

Hver forening må deltage med 4 personer, udvalgsmedlemmer samt medlemmer af
landsudvalget ikke inkluderet.
Medlemmer af skydeudvalget har stemmeret på Idrætskonferencen. Medlemmer af aktivitetsudvalg og arbejdsgrupper har ikke stemmeret med mindre de repræsenterer deres
forening.
Emner til behandling eller debat sendes til kontoret senest den 21. marts 2021.
Tilmelding senest den 21. marts 2021 online på: www.dgi.dk/202101741001
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