Referat fra Skydeudvalgsmødet
mandag 4. februar 2019 kl. 16.30 på kontoret i Roskilde
Deltagere: Skydeudvalgsformand Rolf Dejløw, Mette Sukstorf og Ken D.
Poulsen samt idrætskonsulent Kim Bay.
Referat
Dagsorden
1. Referat fra seneste møde til godkendelse – fremsendt 1/42019
Godkendt
2. Bordet rundt, deltagelse i aktiviteter, møder ol. siden sidst –
Rolf, Ken, Mette, Kim
Ken, deltaget i Skydebaneforeningen Søskovens Generalforsamling.
Udfordret økonomisk.
Mette, Ros til Høng for LDM 15 m riffel. Høng overvejer at holde et
stævne igen.
Kim, foreningsbesøg i Viskinge og Glumsø. Trænertræf Øst med 19
delt. Biatlonkursus i Ringsted aflyst. IR til TV ØST-løbet og Idræt på
fælleden, hvem deltager fra skydeudvalget i info telt og med hvor
meget? Geværterræn spotkursus 4/5 i Hvalsø planlagt med Michael
Groot og Finn Petersen. Lejre Kommunes, visionskommune med
DGI, afholder markedsdag for idrætsforeninger 2/5, evt. stand sammen med de lokale skytteforeninger, Kim undersøger muligheden.
Skydeskole med Storstrømmen til august klar med riffel, pistol,
airsoft og bue. Field Target kursus udarbejdes og udbydes, lønomk.
betales af midler fra adm. budgettet. Prøve opstilling i Vigersted
med politiet. Undersøges med politiet om der kan laves en luftterrænbane og 3D buebane. Kompetencegruppemøde bueskydning, ser
på nye aktiviteter og oplæg til stævne 22. juni. Rykker for svar for
oplæg af indbydelsen.
3. Aktivitetsmøde 10/4 – sidste planlægning, se udsendte dagsorden 3/4-2019 – Rolf
Medlemstal, oversigt samt landsplan.
PP med slides udarbejdes
Regnskab-Budget, udarbejdet og gennemgået.
Forslag om at Uddannelsesudvalget omdannes til kompetencegruppe. Kjeld forventes at fortsætte.
Valg, Gitte har meddelt at hun stopper i turneringsudvalget. Vi forsøger at finde en anden. Martin ønsker valg til skydeudvalget, da
Mette stiller op til stævneudvalget i stedet. Rolf gennemgik oplæg til
beretning, med input
fra Mette og Ken.
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4. Repræsentationer:
SKBF DK, skydeudvalget deltager ikke, deltager i DGI sommerstævne i Holbæk
SKBF Søskoven, Ken har deltaget i generalforsamlingen 26/3, da
Rolf måtte melde afbud.
DGI Skydning (Formandsmøder & Aktivitetsmøder), Rolf og Kim deltager i formandsmødet 9. april i Vingsted. Afventer dagsorden fra
aktivitetsmødet som holdes 11. maj i Vingsted.
Øst-samarbejdet, Formænd er ej mødtes i foråret, da formandsskabet i år ligger i Nordsjælland, som arbejder på en ny organisation
med ny formand. Måske kan formænd nå at mødes inden aktivitetsmødet. Netværksmødet forventes gennemført i efteråret. DM terræn, der er ikke modtaget nye tilbagemeldinger. Kim rykker igen.
Ø-udvalget for skydning, Vi taler med Jens Andersen og Bent Kruse
om kommende aktiviteter fra Ø-udvalget.
Bestyrelsen, Jess fra Højby er nomineret som årets ildsjæl til Årsmødet 24. april.
5. Økonomi – Kim/Mette
Kim gennemgik opstillingen til aktivitetsmødet. Der var fejl i budgettallene, som snarest rettes af regnskabsafdelingen.
6. Målstyring – Kim
Foreninger: 26 grønne, 28 gule og 34 røde
Relationer, Planer i Kalundborg og Holbæk med netværksmøder.
Foreningsbesøg i Sengeløse, Taastrup, Viskinge, og Glumsø. Ken i
Mullerup og Brian i Ringsted Hardball
Foreningsudvikling; Skydeskole i samarbejde med Storstrømmen, er
ikke lykkedes tidligere med lokale foreninger. Skole DM i Skydning
med informationsmøde og større pressedækning lokalt, blandt anden
med lån af fotovæg som roll-up. Afventer landsplans materialet.
Træneruddannelse: Gennemføres som planlagt i foråret, og efteråret
er på vej i planlægningen fra undervisere og foreninger.
Nye målgrupper: Arbejder stadig på i Airsoft-workshop i Knabstrup.
Bueskoler gennemført af Ringsted Buesport og biatlon.
7. Eventuelt
”Klar til DM” i september, Ken har booket Søskoven og arbejder på
program for dagen.
8. Næste møde
Aftales efter aktivitetsmødet. Planlægges som første mandag i måneden.
Referent: Kim Bay, 8. april 2019
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