Referat fra Skydeudvalgsmødet
mandag 4. februar 2019 kl. 16.30 på kontoret i Roskilde
Deltagere, Rolf, Mette, Ken og Kim.
1. Referat fra seneste møde
a. Godkendt
2. Bordet rundt, deltagelse i aktiviteter, møder ol. siden sidst – Rolf, Ken, Mette,
Kim
a. Rolf, LDM bueskydning 23. februar 2019.
IR-våben/nye aktiviteter mangler PR postkort/flyer. PR-materielt generelt. Evt.
med mulighed for lokalforeningskontakt.
Børn og Unge pulje på vej, kan snart søges.
b. Ken: Møde med Stævne og turneringsudvalgene. DM tilmelding åbnet. Først til
mølle på pistol. Klassificeringsdato for sent for holdsammensætning. Ken laver
et debatoplæg om klassificeringsdato til DGI Skydnings Aktivitetsmøde.
c. Mette. Ønsker ikke genvalg, men stiller hellere op til stævne- og turneringsudvalgene. Plan for opgaver og emner arbejdes der på til næste møde. Rolf og Kim
ser på mulighederne.
3. Årshjul 2019 inkl. ny kalender for sommersæson (se udkast – men også
www.dgi-skyd.dk med de bekræftede aktiviteter) – Ken
a. Buestævne udendørs LDM 22/6.
b. Gennemgang af kalenderen. Tilretning af aktiviteterne som ej udbudt endnu.
Endvidere kurser og skydeskoler er i støbeskeen.
4. Repræsentationer: SKBF DK, SKBF Søskoven, DGI Skydning (Formandsmøder
& Aktivitetsmøder), Øst-samarbejdet, Ø-udvalget for skydning, Bestyrelsen.
a. Øst-samarbejdet, Kim spørger til dato for ø-formandsmøde
b. SKBF Søskoven, Rolf er repræsentant, men har ikke hørt noget. Kim tjekker
med Keld.
c. DGI Skydnings aktivitetsmøde indkaldt til 11/5 med oplæg om pistolklasser. Udsendes med nyhedsbrev med opfordring til tilbagemelding til Ken fra skydeudvalget.
300m klasseprogram indsendes som forslag, hvis ikke der kommer oplæg fra
landsplan.
d. Ø-udvalget, oplæg til plan for deres aktiviteter, med til deres årsmøde i december. 15 m stævnet 2019, knap 1400 skydninger. 12 foreninger har holdt åbent.
e. SKBF DK, generalforsamling 15. juni 2019, forventes at landsdelen inviteres
med som gæst.
f. DGI Skydnings Formandsmøde i april og november, Rolf og Kim deltager som
udgangspunkt.
5. På vej mod 2023 – udvikling – Kim
a. Forespurgt landsplan hvornår udvalg nedsættes, tilkendegivet at øst har
kandidater.
6. Økonomi – Kim/Mette
a. Årsrapport udsendt, 23.000 forbrugt over budget, trækkes fra bufferpuljen.
Endeligt regnskab ej modtaget. Revision pågår pt.

DGI Midt- og Vestsjælland | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf. 79404800 | CVR: 16644188 |
midt-ogvestsjaelland@dgi.dk | dgi.dk/midt-ogvestsjaelland

7. Målstyring – Kim
a. 26 grønne, 27 gul, 35 rød
b. Månedlige Skype-møder med landsplan for løbende opfølgning og korrekt
registrering på tværs af alle landsdele.
c. Data for 2019 begrænset pt.
8. Eventuelt
a. Intet
9. Næste møde
a. 4. marts 2019 kl. 16.30 som planlagt
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