Skydeudvalgsmøde – online 23. april 2020 kl. 16-18.
Rolf, Martin, Ken, Berit og Kim

-

Velkommen online

-

Hjemsendelse af adm.
De fleste medarbejder i DGI Midt- og Vestsjælland hjemsendes med en ugentlig arbejdsdag, frem til 8. juli 2020. Medarbejdere kan indkaldes med dags varsel.
Skydeudvalget har ønske om at Kim er på arbejde to dage om ugen. Kim undersøger
muligheden.

-

DGI vejledning til genåbning af skydebaner
Version 2 udkom torsdag kl. 14. Mange hvis ‘er for at åbne. Frivillige og restriktioner.
Mange spørgsmål om håndtering.
Formænd presse for at åbne op.
Kontingent forpligtelse skal sikres eller opfordres at fremgå af indmeldelsesbetingelserne i foreningerne.

-

Øst-netværksmøde tirsdag 28. april 2020
Mødet kan ikke gennemføres en tirsdag, da Kim ikke er på arbejde tirsdage. Mødet
flyttes til onsdag 29. april 2020 kl. 20. Kim udsender ny indkaldelse.

-

Stævner og turneringer, afventer muligheder efter 11/5 (Søskov, Terræn, LDM bane
+ bue, Foreningsstævner)
Turnering afventer at flere må skyde for at så mange kan stille med hold som muligt.
Forventes udskudt indtil nye retningslinjer fortæller at flere kan forsamles på en betryggende måde. Evt. kun som hjemmebane.
LDM evt. på hjemmebane, måske det samme til DM som hjemmestævne.
Evt. emne til ØST-mødet.

-

Aktivitetsmøde MVS Skydning 2020
Flyttes til tirsdag 2. juni 2020, med samme indkaldelse som sidst, blot med nye datoer. Hermed er frister overholdt, såfremt vi må mødes igen.
Forslag om at åbne op for online-møde i vedtægterne, men med udgangspunkt at vi
gerne vil mødes hvis muligt.
Kim sender forespørgsel til ledelsen og Bruno om vi kan udarbejde et forslag fra skydeudvalget til Årsmødet, eller det skal komme fra bestyrelsen eller en forening.
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-

Formandsmøde 6/5 DGI Skydning
Mail med dagsorden udsendt.
Skal DGI Skydnings Aktivitetsmøde 13. juni 2020 afholdes? Evt. hvordan.

-

Aktivitetsmøde 13/6 DGI Skydning
Forslag fremsendt.

-

Årsmøde i MVS flyttet til 17/6 i Roskilde
Evt. online møde, samme udfordring som vores Aktivitetsmøde

-

Økonomi.
Efter aftale med direktør er skyttebudget uændret, hvor øvrige idrætter er bedt om
at lave nyt budget ud fra kendte aflysninger.
Aktivitetsrapporter fremsendes fortsat månedligt til skydeudvalget.

-

SKV seminar uge 39-2020
Forslag 23. september. SKV har sagt OK. Kim undersøger med Politikredsene om de vil
deltage som i 2018.

-

Evt.
Tyveri 2016. Politi har fundet 2 IR rifler og 1 IR pistol. Forventes tilbageleveret efter
retssag om et halvt år. Øvrig stjålne ting ej fundet pt. SKV har nu fået besked på vi
mangler ikke registreringspligtige våben, da de i første omgang meddelte politiet at
DGI ikke manglede nogle våben, men svarede på registreringspligtige våben.

For referat: Kim Bay

