REFERAT
Skydeudvalgsmøde 7. marts 2018 kl. 16.15 på landsdelskontoret i Roskilde.
Formand Rolf Dejløw, Ken D. Poulsen og idrætskonsulent Kim Bay



Godkendelse af referat fra 8/1-2018
Godkendt, klar til udgivelse



Planlægning af aktivitetsmødet 11. april 2018.
Forslag fra Nykøbing om ændring til turneringsreglementet. Kim taler med foreningen om de ændrede turneringsregler, som bliver gældende fra vinter 2018,
måske kan være tilfredsstillende til at forslaget med fordel kan trækkes. Alternativt skal forslaget kvalificeres med ikrafttrædelse dato og regler samt udkast til
turneringsplan for gennemførelse.
Mødestart kl. 19.00. Mulighed for at tilmelde sig forinden og få let forplejning/sandwich fra kl. 18.30 og netværke med andre foreningsledere. Omslag til
materialer som i 2017.
Evt. deltagelse med Skydebaneforeningen Danmark med oplæg. Kim forespørger
Lotte.
Henrik Møller forespørges som gæst fra DGI Skydning, som blandt andet kunne
omtale konsekvenser af bandepakken, og den indflydelse den får i skytteforeningerne.
Input til beretningen. Statistik mm. fremsøges på forskellige områder.
Indbydelse tilrettes og udsendes også i forbindelse med nyhedsbrevet.



Status fra udvalgene og kompetencegrupper
Udsat. Stævne og turneringsudvalg har holdt møde i februar.



Aktivitetskalender sommersæson 2018 - status
Fastlæggelse af datoer til Fejring af LDM, Klar til DM sommer og skyttemøde. Tilføjes og fremsendes til udvalg og grupper for sidste korrektur inden tryk.



Aktivitetsmøde DGI Skydning – forslag og deltagelse
Udarbejdet forslag om juniorskydning på buk udendørs, mangler udarbejdelse af
forslag for ændring af geværterræn kal. .22 indskydningsskive.
Ken deltager i evaluering af ny klassificering, hvis output afleveres til skydeledelsen på landsplan, som måske udmønter sig i et forslag derfra.



Formandsmøde ØST 17/3-2018 – input til dagsorden
Områder som kunne behandles i formandsforum. Vi har teten frem til næste
møde i efteråret.
Kan vi pege på nogle til skydeledelsen og udvalg fra Øst? Fremtidsperspektiv for
skydning.
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