Referat skydeudvalgsmøde mandag 13. august 2018 kl. 16.30 på kontoret i Roskilde.

Skydeudvalgsformand Rolf Dejløw, Mette Sukstorf, Ken D. Poulsen og idrætskonsulent Kim N. Bay

1. Godkendelse af referat fra seneste møde
Opfølgning fra Idræt på fælleden. Primært pr og biatlon, ej stævne men måske bue. pr
stand kunne være en fordel.
Kan vi lave et koncept for pr aktiviteter til de enkelte foreninger, til at lave pr til fx kulturaften ol.
Foreningsbesøg, vigtigt enten af skydeudvalgsmedlemmer eller konsulent, evt. sammen, alt efter emnet. Fx i forbindelse med ansøgning til Skydebaneforeningen.
2. Bordet rundt – siden sidst.
Rolf:
Besøg hos ”jyderne” med træningscentre og skydeudvalg. Flere steder er problemet
med organisationen og ej planlagte aktiviteter. Årsplaner.
Mette:
Deltaget i pr for Field Target og bueskydning på 3D i Tubæk til Guldgåseskydningen.
Ken:
IT, nu med rapporter, skal tilpasses og rettes til, men er på vej. Rangliste nu udarbejdet.
Det bliver bedre. Mangler retning og ønsker fra organisationen.
Opdateres på Facebook-gruppen løbende når fejl opdages og rettes.
Kim:
Praktikant Sophia Stauning har afsluttet sine 8 uger, Idræt på fælleden med IR biatlon,
airsoft og IR-pistol gik fint. Afventer om der bliver et 2019 og skytternes placering og satsning.
Kampagne på våbenopbevaring og transportopbevaring. Spørgsmål fra skytter er sendt til
SKV/DGI Jura.
Ungdomskurser som landsdele fremover skal varetage. Kommer med på øst mødet i oktober.
Deltaget i arbejdsgruppe på landsplan med administrativ evaluering mod 2023.
Mærkning og registrering af udstyr er næsten på plads med Sophias hjælp.
Foreninger
Slagelse, ny formand
Danmarks Veteraner lokalforening Midtsjælland, udmeldes
Skovbo, træneruddannelse ifm. Lellinge nedlægges og går sammen med Skovbo
Ishøj, ny kasserer, udfordring med adgang til bank pga. bankregler
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Skydesportens dag
Frist 23. august
Relations styrke
Grønne 27, Gule 24, Røde 33
19 foreninger har ingen point, flest garderfor ol.

3. Øst – netværksmøde 6/10 i Roskilde, Planlægning (Rolf)
Emner til dagsordenen:
IT, v Ken
Skydeprogrammer 300 m, deltagelse generelt i stævner & turneringer
Ø-udvalget?
Idrætspolitik, Formandsmøde, Aktivitetsmøde, ø-udvalget, hvordan skal det være fremover, indholdsmæssigt.
Ungskyttekurser, juniorskyttekurser øst-samarbejde?
Aktivitetsudvikling, landsplan?
Kim fremsender emner til de øvrige deltager for tilbagemeldinger.
4. Skyttemøde, planlægning 19/9 (Ken)
Ændringer fra DGI Skydnings Aktivitetsmøde
Liste med ændringer til uddeling
Spørg Henrik Noppenau om deltagelse i punkt 3
5. Formandsmøde Vingsted 27/10, emner til fremsendelse? (Rolf)
Nyhedsformidling fra landsbeslutninger. Afvent input fra øst-mødet
6. Fejring af Landsdelsmestre 18/11, planlægning (Ken)
Rolf besøger lokal præmieleverandør for forslag til vandrepokaler.
Afholdes Kl. 14.00-17.00
7. Skole DM i Skydning, status (Mette)
Individuelle medalje ud over hold.
Fløng lægger baner landsdelsfinalen.
PM udsendes fra DGI med de deltagende foreninger og skoler i september.
8. Sæsonplanlægning vinter 2018-19 Kalender, frist (Ken)
Udkast udarbejdet. Mangler en del foreningstilbagemeldinger.
Turneringsindbydelsen er udarbejdet og er klar til udsendelse efter godkendelse af turneringsudvalget.
9. Skydebanesager (Kim)
Ballerup
Roskilde
10. Strategi – nye tiltag hvilket og hvordan, status, prioritering og ansvarsfordeling.
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Næste møde, strategipunkter mod 2023 inkl. Økonomi 2018 budget 2019.

11. Eventuelt
Møde om budgetsystem med Mette og Kim, aftaler mødedato inden næste skydeudvalgsmøde.
Næste møde 3. september 2018 kl. 16.30 på kontoret i Roskilde
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