Referat
Skydeudvalgsmødet mandag 3. juni 2019 på kontoret i Roskilde kl.
16.30.
Rolf er til bestyrelsesmøde cirka kl. 17-19 andet sted i huset, mødet
fortsætter med Ken som tovholder.
1. Referat fra seneste møde til godkendelse – fremsendt 9/5-2019
Godkendt
2. Evt. tilføjelser til dagsordenen
DM Pistolterræn
3. Status i DGI Sommerstævnet ”Idræt På Fælleden” i Holbæk 15/6-2019 (Valdemarsdag 800
års fejring) – Kim
Kim bestiller yderligere 2 pavilloner til udendørsaktiviteterne for regnvejrssikring af standpladserne.
Vi laver IR Biatlon, IR pistol og IR riffelskydning samt skytte INFO telt.
Rolf, Gorm, Ken + 2 unge skytter, samt Kim. Herudover Holbæk Skytteforening til IR pistolskydning.
Evt. Bue med skumpile på pr-bane, testes på SKVULP festival 7.-8. juni 2019 med Nykb. Sj..
4. Aktivitetsmøde 10/4-2019 – Godkendelse af referat inkl. beretning for udsendelse Ken/Rolf
Rolf sender til Ken hurtigst muligt
5. Fejring af Landsdelsmestre 24/11-2019 – forplejning? – Kim/Martin
Martin forventer arr. kan genføres med ny forpagter, vi afventer evt. ny eller bestiller kaffe
og kage eksternt. Hallen er stadig booket.
6. LDM – status på gennemførte og planlagte stævner – Ken
Bue bliver rykket til efter sommerferien. Salonterræn riffel 16/6-2019 i Holbæk/Tuse, Sommerbiatlon i Mullerup 29/6-2+19 og sommersæson på bane riffel og pistol bliver i Søskoven
men mangler nogle detaljer til indbydelsen og som bliver inkl. grillaften som Lisbeth og
Mette arrangerer sammen med SKBF Søskoven.
Sæson 2020 planlægges ud fra hvor DM afholdes, Ken er tovholder på kalenderen. Kim forespørger på datoer.
7. Godkendelse af ændret organisation med rettelse fra sidste møde af udvalg og kompetencegruppe – Kim
Udgået
8. Godkendelse af politisk opgavefordeling – Kim
Udgået
9. Godkendelse af forretningsorden til bestyrelsens godkendelse og opstart på kommissorie
som landsplan – Kim
Udgået
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10. Bordet rundt, deltagelse i aktiviteter, møder ol. siden sidst – Rolf, Ken, Martin, Kim
Kim igangsætter DGI konceptet holdtræning i Højby fra adm. pulje til trænerlønnen
11. Repræsentationer: SKBF DK, SKBF Søskoven, DGI Skydning (Formandsmøder & Aktivitetsmøder), Øst-samarbejdet, Ø-udvalget for skydning, Bestyrelsen.
DGI Skydnings Aktivitetsmøde 11/5-2019 deltog Ken og Martin. Ken har lavet opslag på Facebook og referat kommer på hjemmesiden. Der ønskes fortsat ny struktur for mødedelen
i forhold til forslag, bør behandles løbende i og mellem landsdelene op til landsmødet, så
ændringsforslag kan minimeres på mødet.
12. Budget 2020 – Kim
Budgettet redigeret ud fra den økonomiske aftale. Endeligt tal kendes først til december.
2021 skal DM udgifter reduceres for at få budget til at gå op. Ken laver oplæg til ændret
DM tilskud for 2021.
13. Økonomi 2019 – Kim
Se udsendte rapporter
14. Målstyring 2019 – Kim
Uændret siden sidst
15. DM Pistolterræn
Kim har Skype møde med landsplan og Nordsjælland 7/6-2019, og vender tilbage til udvalg
herefter.
Pistolterrængruppen arbejder på at DM gennemføres og har gang i arbejdet.
16. Eventuelt
Skydeudvalgsmødernes dagsorden ændres til mere fremadskuende og udviklende med indslag fra eksterne. Indhold til emner fremsendes løbende til Kim.
Mange øvrige punkter er orienteringspunkter som flyttes til mail orientering/dialog fra administration og udvalgsmedlemmerne.
17. Næste møde
Planlagt til 13/8+2/9+7/10+4/11+2/12+6/1+3/2+2/3
Referent: Kim N. Bay 03-06-2019
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