Referat Aktivitetsmøde 24.10 2020 – DGI Østjylland Skydning.
1) Velkomst v/ formand Finn Danielsen samt præsentation af nyansat skyttekonsulent
Der blev budt velkommen.
Skyttekonsulent Bjarke Nordentoft præsenterede sig, og oplyste lidt om sin baggrund og interesse
for at søge stillingen som skyttekonsulent i DGI Østjylland.
2) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Erik Andersen fra Randers Skyttekreds vælges som dirigent – enstemmigt vedtaget.
Skyttekonsulent Bjarke Nordentoft vælges som referent
Ketty Thomsen fra Ebeltoft Skytteforening, Lotte Boserup fra Allingåbro Skytteforening, Kirsten
Hvid Hansen fra Randers Skyttekreds vælges som stemmetæller.
Der er indkaldt rettidigt og forsamlingen er hermed erklæret beslutningsdygtig.
3) Beretning DGI Østjylland Skydning 2019 v/ formand Finn Danielsen og beretning
fra RUV og PUV v/Jens Peter Jensen og Karin Riis
Formandens beretning tages til efterretning.
Beretning fra RUV tages til efterretning.
Beretning fra PUV tages til efterretning.
Ketty Thomsen Ebeltoft Skytteforening forslår at der følges op på gennemførte skydninger med
hjemmeskydninger.
Walther Kristensen fra Rønde Skytteforening påpeger at RUV glemte at nævne DM i geværterræn
i Karup m. 4 skytter.
4) Præsentation af regnskab 2019 v/ Finn Danielsen
Regnskabet fremlægges uden spørgsmål.
Regnskabet godkendes centralt fra DGI.
5) Præsentation af budget 2020 v/ Finn Danielsen
Budget 2020 fremlægges
Ketty Thomsen fra Ebeltoft Skytteforening pointerer at det er svært pt. at komme med nye input
pga. covid-19 situationen.
Preben Rasmussen fra Ry-Emborg spørger ind til hvad overskydende midler f.eks. kan søges til:
SVAR: Der er ikke megen præcedens pt. men aktivitetsledelsen er meget åbne for ideer og ansøgninger – især aktiviteter på tværs af foreninger.
Ole Brøgger fra Galten Skytteforening påpeger at DGI Nordjylland Skydning bruger midlerne på
nye hjemmesider, medlemssystemer mv.
Karin Riis fra Allingåbro Skytteforening nævner at man også kan søge til aktiviteter som kan
skaffe nye skytter, især de unge.
Peter Madsen fra DSB/ASF efterspørger et fælles booking system for skytteforeningerne
Jens Peter Jensen fra Randers Skyttekreds understreger at foreningerne er meget velkomne til at
kontakte skyttekonsulenten for en drøftelse af potentielle ideer/forslag. Herudover nævnes at jo
flere aktiviteter, medlemmer mv vi kan generere pt. jo flere midler tildeles der på sigt.
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6) Nuværende og fremtidige indsatsområder som træneruddannelse, foreningsudvikling, træningstilbud, airsoft, bueskydning og jægeraktiviteter v/ Finn Danielsen
Der er fra aktivitetsledelsen fokus på træneruddannelser. Der er kun uddannet en instruktør på
pistol træner 2, så der er på landsplan brug for flere af disse. Formanden har et ønske om at få
uddannet mange trænere som ikke nødvendigvis skal være ansvarlige for et hold – men blot
kunne vejlede og hjælpe løbende i foreningen. Det vil foreningen på sigt få stor glæde af.
Foreningsudvikling hænger meget sammen med flere trænere i foreningerne, for at man skaffer
et behov og ønske om foreningsudvikling nede fra i foreningen.
Fortsat fokus på træningstilbud, hvor 4 foreninger er gået sammen om dette med opbakning fra
DGI Østjylland Skydning og ESAA – samlet forventer foreningerne et budget på 250.000 kr. årligt
til dette projekt.
Airsoft er der pt. ikke den store opbakning til i Østjylland
Bueskydning har vi pt. 3 sæt til udlån, pt. er der 2 sæt udlånt, begrænset efterspørgsel på det
sidste. Der bliver mulighed for dette i området ved Vestereng fremadrettet både med 3D skydning
og baneskydning m. bue.
Jægeraktiviteter er et nyere fokus og der skal sættes mere fokus på dette – baner der er godkendt til 200m må gerne benyttes af jagtrifler, uden yderligere godkendelser.
Preben Rasmussen fra Ry-Emborg Skytteforening spørger om der er mulighed for landsdelssamarbejde på træneruddannelser, i forhold til at benytte andre kurser end Østjyllands, både administrationsmæssigt og informationsmæssigt.
Kim Bo Nielsen fra VBF’s Skyttelaug Hinnerup orienterer om at man må montere en kikkert på sin
sauer og deltage i jægerklassen – men det er ikke dette medlemmerne efterspørger.
7) Indkomne forslag
Der er ikke modtaget nogle forslag.
8) Ingen valg da formand Finn Danielsen først er på valg i 2021
Der er som varslet ingen valg før 2021.
9) DGI Østjyllands nyvalgte formand Torben Märcher har ordet.
Torben Märcher roser for opbygningen siden ”kaos” / ”nulpunkt” – at skydning i Østjylland stod
sammen.
Herudover opfordrer Torben Märcher til at tænke i nye baner i denne nuværende luksus situation
omkring uforbrugte midler.
Orientering om visionen om 50% og 75 % idrætsaktive danskere i 2025 og opfordring til at vi
hver især bidrager efter bedste evne.
COVID-19 situationen er en svær tid, og det vi alle sammen nyder godt af, fællesskabet, weekenderne, turneringerne mv. er sat på pause – vi skal sammen fokusere på de gode ting, lade os inspirere af andre idrætter og de succeshistorier der findes der.
Nævnelse af GO begreberne – (Go-pro, Go-together, Go-fit & Go-fun) 4 gode grunde til medlemmerne er i foreningerne – husk at give plads til alle 4 begreber.
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Klar opfordring/peptalk om at se fremad og kigge efter sprækkerne i corona mørket og sætte i
gang.
10) Orientering om landsaktivitetsmødet i Vingsted lørdag den 31. oktober 2020 v/ Karin Riis
Orientering på dagsorden mv. tages til efterretning – der er dagsorden og forslag tilgængelige på
pletskud.dk
11) Retningslinier for gruppemøder i RUV og PUV v/ Jens Peter Jensen
Retningslinjerne fra forretningsordenerne ridses op så alle er orienteret forud for gruppemøderne.
12) Gruppemøde i Riffel- og Pistoludvalg
13) Genoptagelse af fælles møde – herunder kaffe, te og kage Præsentation af 2 valgte
repræsentanter til aktivitetsledelsen fra RUV og PUV Orientering fra de 2 møder og
præsentation af valgt formand for RUV og PUV Præsentation af valgte udvalgsmedlemmer til RUV og PUV
RUV har valgt Jens Peter Jensen fra Randers Skyttekreds til aktivitetsledelsen for en 2 årig periode. PUV er Karin Riis fra Allingåbro Skytteforening fortsat valgt næste år med da hun i 2019 blev
valgt for en 2 årig periode.
RUV:
Jens Peter Jensen er nu valgt som formand i RUV for en 1 årig periode, da stillingen var vakant og
er på valg i ulige år
Øvrige medlemmer i RUV fortsætter:
Erik Andersen, Bjarne Dam Nielsen og Kirsten Hvid Hansen fra Randers Skyttekreds, Torben Kristensen, Sanne Kristensen og Svend Bissø fra Samsø Skytteforening samt Walther Kristensen fra
Rønde Skytteforening.
I riffeludvalget har der været dialog om corona situationen, dialog om hjemmebaneskydninger
som alternativ indtil vi igen kan mødes som vi helst vil og har erfaring med virker bedst.
Efterspørgsel på fælles aktivitetskalender for DGI østjylland, som udvalgene / foreningerne selv
har adgang til at oprette events/kurser mv. igennem for at undgå at tingene bookes oven i hinanden.
Forslag om evt. oprettelse af et kalenderudvalg.
PUV:

Karin Riis fra Allingåbro Skytteforening er valgt som formand for en 2 årig periode, Øvrige medlemmer i PUV
fortsætter:
Lotte Boserup fra Allingåbro Skytteforening, Ketty Thomsen fra Ebeltoft Skytteforening, Allan Andersen fra
Djurslands Pistolklub, Sonja og Ricco Andersen fra Grenå Skyttekreds.
Arny Jensen fra DSB/ASF udpeget til en 2 årig periode.
Der var en del drøftelse på og omkring corona restriktionerne, dette tema fylder meget, for
mange.
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Kommentar fra Lotte Boserup fra Allingåbro Skytteforening, der arbejdes på højtryk på at 2.
runde kan gennemføres – der meldes ud hurtigst muligt hvordan og hvorledes.
14) Udpegning af delegerede til landsaktivitetsmødet i Vingsted den 31. oktober 2020,
hvor DGI Østjylland Skydning har 7 stemmer
Der har allerede været tilmelding til landsaktivitetsmødet – Finn Danielsen, Karin Riis og Jens Peter Jensen deltager fra DGI Østjylland Skydning og der gives tilbagemelding herefter.
15) Uddeling af pokaler - se dette skriv og indstil en frivillig som gør en forskel i foreningen
Frivilligpokalen gives til Lars Sønnichsen fra Aarhus skydebaneforening for hans kæmpe indsats.
Foreningspokalen gives til Ry-Emborg Skytteforening
16) Eventuelt og tak for i dag
Henrik Noppenau fra skydning på landsplan:
Fortæller om stævnemodul der på sigt vil blive implementeret.
Ros til landsdelen for engagement til skole DM i skydning og opfordring til at tænke i at det kan
gøres i aftentimer ligeledes. Landsfinalen er aflyst i dens oprindelige form – men skydeledelsen er
trætte af aflysninger, men der arbejdes på et DM både i pistol og riffel – som kan afholdes under
de nuværende restriktionener.
Opfordring til at blive ved at holde ved i de aktiviteter som KAN lade sig gøre, lidt aktivitet er
bedre end ingen aktivitet.
Henrik nævner systemet Motivu som booking system, det kan bruges også nu med begrænsning
på 10.
Opfordring til at tage imod de nye målgrupper og arbejde på at få flere af disse ind i foreningerne
eller nye foreninger ind.
Orientering om at den gamle arrangementskalender er lagt på dgi.dk – hvor foreningerne selv
kan logge ind og oprette stævner, møder mv. – opfordring til at bruge det og komme med input
hertil.
Info om de nye restriktioner, børn og unge under 21 må samles op til 50 – inkl. De nødvendige
antal voksne til at forestå aktiviteten. Voksne op til 10. Der kommer snarligt – nok på tirsdag –
nogle klare nye retningslinjer.
Der opfordres til at vi alle følger et forsigtighedsprincip og må vurdere ud fra de enkelte matrikler.
Jens Roland Jensen, Midtdjurs Skytteforening:
Spørgsmål til Finn Danielsen vedr. skydetræninger i Aarhus, hvor mange patroner, hvem skal betale? Der ytres skepsis omkring at kunne finde trænere til dette.
Finn Danielsen:
Vil give det et skud og forsøger det selvom det måske er ambitiøst – man betaler selv sine patroner. Det skal ses som et supplement og en måde hvorpå man kan løfte niveauet lokalt via støtte
igennem dette tilbud. Der evalueres efter et halvt år og så vurdere vi derfra.
Jens Peter Jensen fra Randers Skyttekreds:
Projektet som Finn netop har redegjort er jo et fællesprojekt mellem flere foreninger, og det er jo
netop et tilbud. Og det er bedre at der er et tilbud til dem der ønsker mere, end at der ikke er et
tilbud. Herudover understreges at da aktivitetsledelsen besluttede at støtte projektet var Finn Danielsen inhabil og deltog ikke i drøftelsen.
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Preben Rasmussen fra Ry-Emborg Skytteforening:
Tak for nomineringen som årets forening – han understreger at det er en holdpræstation, og roser
både ny bestyrelse samt specifikke ildsjæle som trækker et stort læs. Én af vejene til succes’en
med at tiltrække børn har været brug af facebook til rekruttering.
Kim Bo Nielsen fra VBF’s Skyttelaug i Hinnerup:
Kontaktet sidste år omkring projekt FOKUS (ADHD børn) lokal skole stiller med 8 børn og kørte
indtil corona. Skolerne har et stort ønske om at det foregår i skoletiden, kan man finde en løsning
på tværs af foreningerne?
Lyngby Skyttekreds har 3 hold med til skole DM – Samsø Skytteforening har også nogle med,
men har ikke overblik over antallet.

Dirigenten afsluttede herefter sin dirigentrolle og takkede for god ro og orden under mødet.
Formand Finn Danielsen overrakte dirigenter et par flasker rødvin som tak for hans dirigentrolle
på aktivitetsmødet, og afsluttede aftivitetsmødet med et ”tak for i dag”
Bilag:
Formandens beretning
RUV beretning
PUV beretning
Indstilling af foreningspokalen
Budget 2020
Regnskab 2019
_______________________
Referent: Bjarke Nordentoft
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_____________________
Dirigent: Erik Andersen

