Referat skydeudvalgsmøde 3. september 2018 på kontoret i Roskilde
Deltagere: Skydeudvalgsformand Rolf Dejløw, Ken D. Poulsen og idrætskonsulent Kim N. Bay
Afbud: Mette Sukstorf

Dagsorden
Godkendelse af referat
Godkendt
Bordet rundt
Ken:
”Klar til DM” aflyst på grund af for få deltagere.
Pokaler, der skal benyttes 30 stk. Rolf ser på det onsdag. Set hos JEF.
DM, der mangler stadig resultatlister fra terræn
DM bane er tilmeldingen i gang.
Fællesmøde med stævne og turnering. Status på aktiviteter. Afbuds regler for stævner. Påføres indbydelser fremover.
Maja og Gitte mangler rettigheder landsdelsadgang til skydetilmelding.

Rolf
Registrering af foreningskontakt, med på bestyrelsesseminar.
Ønske om ”PR-kort” til medlemshvervning med plads til foreningsoplysninger.
Valgmøde i Ringsted 8. oktober, tilmelding af skydeudvalget for de der kan.
Årsmøde 3. november i Århus, Rolf kan ikke deltage, Skydeudvalget bør deltage.

Kim
ØST netværksmøde 6/10, emner udsendt
Skyttemøde 5 delt pt.
Møde med Mette afholdt, gennemgået budget og aktivitetsbalancer.
SKV seminar i Ringsted pt. 23 tilmeldt
Seniortræf i Svinninge, Susanne Frederiksen fra Tuse har taget over for Carsten (syg)
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Foreninger
Jubilæum i Vigersted, Rolf, Kim laver gavekort
Jubilæum i Holbæk, Rolf, deltager, Kim laver gavekort
Nye vedtægter i Nykøbing Sj., Steen ser dem igennem.
Kalender, foreninger rykket, korrektur nu for layout i løbet af en uges tid.
Trænerudd
Hjælpetræner riffel 8/9 i Holbæk – pt. 13 delt
Træner 1 pistol i Asnæs til november – pt. 0 delt
Synlighed
17. august, åbning Borren i Højby med IR-skydning
18. august, byfest i Ågerup / Gundsølille
1. september, foreningernes dag i Jyderup.
Havdrup/Solrød deltager i Solrød Kommunes ”idrætsmåneden” på tre folkeskoler, pt 1 skole
tilsagt
Skydesportens Dag, 12 foreninger tilmeldt. Åbent for løbende tilmelding.
Målstyring
Nye områder fra 2019, blandt andet oplæg med foreningsbesøg og netværksmøder. Til godkendelse i afdelings.
Relationsstyrke
Grønne 28, Gule 24, Røde 32. 19 foreninger har ingen point, flest garderfor ol.
Proces-opstart med tema på vej mod 2023
Overordnet, hvad er vigtigst
Politik, hvilken rolle for skydeudvalget
Administration, landsplan og landsdelsplan
Der blevet taget hul på processen, og områderne blev belyst og gennemgået.
Processen fortsætter ud fra emnerne som blev vendt, så vi er klar til at påvirke den evalueringsgrupperne som nedsættes med deltagelse af landsdelsrepræsentanter.

Næste møde
Mandag 1. oktober 2018 kl. 16.30.
Fokus på uddannelse og fortsat proces på vej mod 2023

Referent: Kim N. Bay
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