Referat fra Aktivitetsmødet i DGI Midt- og Vestsjælland
Velkomst ved Skydeudvalgsformand Rolf Dejløv, bød velkommen til alle deltagerne, og bød velkommen til Michael Brandt fra Skydeledelsen i DGI Skydning
Orientering ved Michael Brandt
MB orienterede om den nye skydelederuddannelse.
Efter 1/7-19, skal man have uddannelsen for at opholde sig alene på en skydebane.
Der blev spurgt til, om der var oprettet en database, hvor man kan se skydelederne.
Det er der ikke, der udleveres et diplom, som bevis på at man har gennemført og bestået
uddannelsen.
Der blev spurgt til, hvem man skulle kontakte, hvis man havde spørgsmål til reglerne.
Her blev henvist til Henrik Møller eller Steen Andersen (DGI’s advokat), men det vil nok
være mest praktisk, at landsdelskontoret koordinere eventuelle spørgsmål.
Der blev spurgt ind til hvornår uddannelsen kan tages som webinar? MB ville undersøge
dette. (Efter mødet: Tilgængelig fra 1. juli)
Så blev der talt om strategien frem mod 2023:
Administrationsdelen
Ansatte
Skydedelen/skydeprogrammer
Brug af frivillige
Medlemstilgang/-nedgang
I den forbindelse blev det oplyst, at gruppen 12-24 år falder med ca. 500 pr. år, men
SEN stiger tilsvarende.
Der bliver mindre penge til aktiviteter i fremtiden, så mere egenbetaling.
Tilskud pr. medlem generelt i DGI ligger på 131 kr. pr. medlem, men der pt. gives
365 kr. pr. skytte!!
Endelig talte MB lidt om de forslag, som pistoludvalget har fremsat, hvor man egentlig vil
revolutionere pistolområdet og lave en opdeling i: 1 hånd, 2 hånds eller pude.
Der var i den forbindelse lidt debat omkring det faktum, at børn og voksne så skulle
skyde mod hinanden.
Der blev til sidst også nævnt, et man arbejdede på nye procedure i forhold til ændringer
til Skyttebogen.
Aktivitetsmødet:
Skydeudvalgsformanden bød velkommen, og gik direkte til
Punkt 1, Valg af dirigent
Skydeudvalget forslog: Sigurd Jensen, Tuse Skytteforening, blev valgt med akklamation.
Sigurd overtog mødeledelsen, og kunne konstatere at mødet var lovligt indvarslet, da
dato for mødet har været kendt i 6 måneder.
Konstaterede at der var 31 stemmeberettiget og 1 uden stemmeret.
Punkt 2, Valg af stemmetæller
Kim Bay og Mette Sukstorf
Punkt 3, Valg af referent.
Ken Poulsen, Skydeudvalget og Kr. Hyllinge Skytteforening, blev valgt med akklamation.
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Punkt 3, Formandens beretning
Rolf Dejløw
Medlemstal er et vigtigt parameter for, hvordan det går i foreningerne, så lad os starte
her.
Når vi skal sammenligne med resultaterne fra de sidste år, kan vi se, at det ikke er nemt
at stoppe en supertanker, men indsatsen virker, når flere arbejder sammen.
Endelig ser det ud til at medlemstallet har stabiliseret sig, og der ikke er flere overraskelser i form af soldaterforeninger, historiske våben etc., der driller os med pludselig at
være væk.
Vi er nu nr. 2 på landsplan og med præmie på 100.000, er der mulighed for at nå endnu
længere
1) ser på medlemstal
2) ser på de enkelte foreninger
3) ser på landet som helhed
Så er der langt til målet med 25000 ekstra fra 2015
Medlemsservice er både kontakt til foreninger og til den enkelte skytte, og det er kommunikation, som nyhedsbrev, aktivitetskalender, foreningsudvikling og tilbud til den enkelte skytte. Vi skal være attraktive over for nye medlemmer, vi skal kunne udvikle ideer
til at fastholde medlemmer. Vi skal vise synlighed—bare et enkelt skilt—, Vi skal vise, at
vi er en sport i udvikling. Alt sammen og helst inden vi når 2023.
Det er også en opgave at sikre bedre vilkår for frivillige, bestyrelser og … herunder uddannelse og trænertræf og meget andet. Vi skal lære af hinandens erfaringer, og landsdelen skal være back up, når der kommer nye tiltag, som vi oplevede med bandepakke
og EU regler, hvor nye er på vej. Vi skal arbejde sammen og ikke kun den ene vej.
Vi har slået hul på bue og airsoft, som nye målgrupper, som vi understøtter enten i eksisterende foreninger eller nye tilknyttet.
Organisering: Hver gang er der en organisatorisk og en mere politisk dagsorden
SUV mødes en gang om måneden sidst på eftermiddagen og tager en runde, hvor alle bidrager med deres ansvarsområde og bruger dette til inspiration og afprøvning af ideer.
Det kan være emner som Field Target, synlighed, aktivitetsniveau eller Skole DM. De faste punkter som ansøgninger, administrative opgaver, som besøg, økonomi og en tur
rundt om landsdelen.
Det er endnu ikke en smurt maskine, men den er langt mere driftssikker og kræver mere
vedligehold end reparation. Kim og Berit kører hverdagen med en god respons og Mette
og jeg har stor respekt for Kens store arbejde. Det gør en forskel, når Årshjulet kører og
aktiviteterne bliver fulgt op hele tiden….
Det frivillige arbejde er nødvendigt. - Jeg håber, at alle bakker op så vi får mest inspiration og fremgang ved, at alle udvalgene er i topform og er fuldt bemandede. Det er
spændende at samarbejde om fremgang.
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En stadig kamp er faciliteter. På det område lever vi stadig i halvfjerdserne i mørke
kældre. Hjælpes vi ad, er der en god støtte for foreningerne gennem skydebaneforeningen, og de erfaringer vi selv har fået de sidste år. Det er faktisk muligt at tale om en lille
åbenhed hos kommunerne for at se på udslidte anlæg. Kom så tidligt som muligt og lad
være med at blive skuffet—det tager sommetider år at komme i gang og beslutningstagere forstår det nødvendige.
Minde om at vi er til støtte og et serviceorgan over for medlemsforeninger og skytter……..
Og vi mærker en positiv stemning. På det seneste ser vi Høngs nye baner og glædede os,
de stod deres prøve ved det nylige afholde LDM. Højby har også arbejdet ihærdigt og
fået noget godt ud af en skidt situation.
Det gode spørgsmål er så, hvor er vi på vej hen? Er det en stadig udvikling, hvor det er
faciliteter, der bliver afgørende - er det nye målgrupper eller er det en rolig udvikling,
hvor det er struktureret træning, holdtræning, et godt fællesskab, hvor alle taler med
alle og man hjælper børnene, så de føler sig velkomne. Eller har foreningerne det udbud
skytterne efterspørger. Uden aktive medlemmer i Landsdelen ser det sort ud på sigt.
- Og derfor er vi dobbelt glade for at have været næsten fuldt hold i udvalgene. Strukturen med kompetanceudvalg har vist sit værd.
Vi har diskuteret og brugt en del tid i SUV, hvor vi bevæger os hen, som skytteforeningernes samlingssted og søge at være på forkant med 2023. Vi vil prøve at tage et oplæg
med til denne diskussion på skyttemødet i efteråret. Det gælder alt fra træningsformer til
modtagelse af nye medlemmer og planlægning af det fælles arbejde i udvalg og kompetence grupper. For alle de områder, hvor vi er afhængige af et godt samarbejde i landsdelen.
De faste udvalg og kompetence udvalgene
Alle udvalg har løst deres opgaver. Arrangementer og beslutninger er taget, og jeg har
på fornemmelsen, at det er en god og rationel måde at organisere arbejdet på.
Dog vil det være nødvendigt at gentænke arbejdet i uddannelsesudvalget, som jeg omtalte sidste år, og derfor fremlægger vi forslag i aften om at gentænke dette område.
Træneruddannelserne fra foreningshuset kører fint. Kjeld har afholdt kurser med succes.
Vi har fået nye og opdaterede kurser og gennemført de nødvendige forenings og skyttekurser, men det kan gøres bedre.
Ken Poulsen
(Om aktiviteterne)
Takker for deltagelsen i de forskellige stævner og turneringer som der har været, pt. var
der 529 skytter på riffel, som havde deltaget i forskellige aktiviteter, da det er dette tal
(justeres måske), som afgøre i forhold til øvrige landsdele, hvor mange foreningshold vi
får med på 15 riffel og 50 meter riffel.
Der har været samlet set en lille fremgang på turneringssiden, i vintersæsonen var der
139 fuldførte hold.
Kunne godt ønske sig at flere foreninger kommer med til stævner, så vores skytter ikke
behøver tage til andre landsdele for at få stillet deres lyst til stævner.
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Mette Sukstorf
(Skole DM i skydning)
Der er fokus på synlighed inden for skydesporten, og en af mulighederne for at promovere skydning og tiltrække nye medlemmer er gennem Skole DM i skydning.
I 2018 deltog der 12 foreninger med tilsammen 150 hold. Dette er en tilbagegang i forhold til tidligere år.
Var selv tilstede ved landsdelsfinalen i Fløng-Hedehusene sammen med de 20 hold som
havde kvalificeret sig. Vinderne blev Susåskolen Glumsø 5B.
Skydeudvalget vil gerne have flere foreninger med til Skole DM og derfor afholdes i år et
infomøde ”Kom godt i gang med skole DM i skydning” inden at skydningerne for alvor går
i gang.
Rolf Dejløw
Hvad angår økonomi har det været en stor hjælp at have Mette med som sagkyndig.
Mette har været sparring til Kim på økonomien
Økonomisk har vi konsolideret os til fremtiden, som vi også konstaterede sidste år. Vi har
fået 3 ekstra rifler og udstyr til Field Target. Vi har så meget som muligt fyldt depoterne
op igen især med synlighed.
Vi får færre penge de sidste år mod 2023, men med fornuft og prioritering, har vi taget
små skridt mod at være mere uafhængige af tilskud fremover. Jeg er fuldt ud overbevist
om, at det ikke er slut med aftaler, men det kræver vi arbejder hårdt både lokalt og især
på landsplan.
Vi havde et mindre underskud i 2018 (40.000), som DGI landsdelen har fyldt op, så
regnskabet går i nul. Det svarer til vores fald i tildeling af midler også i 2019
Regnskabet gennemgår Kim under punkt 5.
Et andet højt prioriteret samarbejde er Ø samarbejdet.
Ø samarbejdet skal forstærke vores eget arbejde med alt fra kurser til skyttearrangementer, men ikke mindst, skal det hjælpe med til at lægge vægt bag ord, når vi henvender os til landsledelsen om ønsker til IT, regler m.m. Hidtil har det styrket vores arbejde i
landsdelen og givet lydhørhed i Vingsted, men det er også svagt, da bare en udskiftning
af formand i en landsdel sinker, når det er uformelt samarbejde. Ville gerne hvis det blev
helt formelt og et stærkere politisk forum frem mod 23, Landsledelsen ønsker at lægger
mere ud til landsdelene, da de også får færre penge.
Ikke en overbevisende IT opvisning, vi heller oplevede i denne vinter. Vores forslag døde
i anden snak.
Og når vi nu omtaler 2023 igen og igen. Så er det fordi der er brug for væsentlige politiske tiltag mod 2023, så vi finder en endelig plads i DGI. De vil os og vi vinder ved at
være aktiv medspiller.
Vi har i SUV over det forløbne året talt meget om tiden indtil 2023, hvor nuværende aftale løber ud og skytterne ligestilles med alle andre idrætter under DGI. Det er bedre at
være godt forberedt end være i forsvarende rolle. Politisk er det nødvendigt, at vi viser
os ved at være tilstede og understreger vores muligheder for positivt at bidrage til udviklingen i Landsdelen og på landsplan.
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Vi skal huske de mål vi satte os i 2015: At følge op på de aftaler vi indgik ved fusionen, så vi ikke bliver glemt i 2023.
• At være synlige og med til at skabe mulighed for medlems og foreningsfremgang. — ?
(25000)
• At deltage og oparbejde kompetencer for introduktion af nye koncepter for både nye og
kendte aktiviteter. OK
• At gennemprøve og forny vore administrative rutiner. – især IT støttefunktionerne. —
Nærmest begyndt forfra...
• At udvikle vores kommunikation til skytter og foreninger. At ved synlighed i forhold til
beslutningstagere i al almindelighed, at gøre os attraktive, som en moderne sport. Langt
bagefter.
• At gøre noget for børn og unge.
Det sted vi vokser er 60+ og det er måske ikke det værste, for her er ressourcerne til at
komme videre.
Skyttemøde - Et tiltag, hvor alle har indflydelse og årets vigtigste møde efter årsmødet,
vi er til i aften.
Skyttemødet i starten af efteråret er til stor inspiration og giver en betydelig større interesse fra foreningernes og skytternes side, når de er direkte medvirkende og her tager
ansvar for fremtiden.
Med dagens indkomme forslag og debatemner på skyttemødet, vil vi holde en tradition,
hvor analyse, test og udbytte kan diskuteres og hvor vi afprøver forventningerne. Der er
skyttemøde igen den 19. september i år.
Fordi vi har Skyttemødet, har vi tid til at diskutere alt andet end Skyttebog og turneringsregler i aften.
Et tiltag der er glædeligt er Seniortræf. Som her sidst med 32 skytter og cirka 100 serier
i Korsør. Det tæller i målstyring. Tak til foreningerne for hjælpen til at skabe en ny tradition.
Deltagelse i Events omkring biatlon. Fysisk træning og skydning er oplagt som følge af
interessen omkring skiskydning. Der er for i år forberedt biatlon på Fælleden i Holbæk
den 15 juni. Sidste år var biatlon med over 70 var tilmeldt og vi gentager succesen i år.
Den 5. maj er vi med i TV 2 øst løbet i Ringsted også med biatlon. Vi håber, I støtter op.
Meningen er vi ses og får en snak med deltagerne og kan aflevere en invitation til at
møde os i skytteforeningen. Er biatlon mest til events, så er det en god måde at komme i
kontakt med potentielle medlemmer og kun lidt arbejde. Mullerup har LDM i biatlon den
29 juni.
Vigersted har problemer med miljø/lyd og området indskrænkes. Allan er i god dialog og
med nye initiativer. Den sidste dag vi kender er den. 18 april—desværre
23-25 august. Bosai/Tubæk. Skydeskole, weekend med bue, riffel og pistolskytter. Formålet er et træner og kompetence løft for foreningerne og ikke mindst en weekend for
skytter i fællesskab. Indbydelse ligger på bordet
På landsplan er der allerede 3600, der har taget skydelederuddannelsen og det har fyldt
meget. Vi har afholdt 4 kurser og bliver ved så længe, der er efterspørgsel. Lige inden
fristens udløb holder vi et kursus, hvor der også er teknisk hjælp at hente.
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Husk alle de muligheder for synlighed der er i udstyr vi har til udlejning. Nu også Field
Target
Mette, Ken og jeg takker for den indsats Berit og Kim har gjort i året. - Det er ikke altid
nemt, at nå, hvad der skal gøres, når man også gerne vil de ting, der kan gøres. Så vi
bliver i fællesskab nødt til at være mere skarpe og prioritere arbejdet, især lægges vægt
på det udadgående og opsøgende arbejde og opfølgning på obligatoriske kurser.
Det var beretningen, men der et tak vi skal have sagt…….
- Og Mette
Vi har ikke skræmt livet af dig, det kan og vil vi ikke, men vi er dybt taknemmelige for du
sidste år stod op og sagde ja til at hjælpe med et fuldtalligt Skydeudvalg,
Mette du har også har vist sig at være et kompetent og meningsfast medlem, der har
være vagt for økonomien og vigtige indlæg med skytteindsigt.
Så tak for hjælpen og tak fordi du har stillet dig rådighed og gerne tager en videre tørn i
kompetence og udvalgsarbejdet og vi ved du vil bruge dine erfaringer fra det mere politiske skydeudvalg til det vigtige udvalgsarbejde, der er hele vores livsnerve.
Tusind Tak og vi har en hilsen ..
Spørgsmål/kommentarer efter beretningen:
Jens Kristian: Deler ikke formanden positivitet for 2024. Spørgsmål om man kan stoppe
for tilskud, f.eks. fra Skydebane foreningen Danmark, så ikke lige efter man har fået tilskud, stopper for skydning med f.eks. kal. .22.
Man skal være obs. på med skydeleder/banekommandør i forbindelse med skole DM i
skydning
Måske landsdelen kan stille op med f.eks. Airsoft i forbindelse med RIU prisfest i Roskilde.
Svar fra formanden: Tror stadigvæk vi har en administration efter 2024.
Punkt 5, regnskab
Kim Bay gennemgik regnskabet. Der var enkelte spørgsmål, vedrørende nogle enkel poster, som blev afklaret på stedet.
Punkt 6, indkommende forslag
Forslag fra skydeudvalget, som gik på at ændre uddannelsesudvalget fra et udvalg som
skulle vælges på aktivitetsmødet, til at det var et udvalg man selv kunne melde sig til
med de interesse områder, som man har.
(Den endelige beslutning om det er muligt, er op til Landsdelsbestyrelsen i DGI Midt- og
Vestsjælland)
Punkt 7 valg
A. Skydeudvalget, Mette Sukstorf ønskede ikke genvalg, Skydeudvalget forslog Martin Kramer Frandsen, som dog ikke var tilstede, der var mail tilkendegivelse om
ønske om valg.
Martin Kramer Frandsen blev valgt med akklamation
B. Turneringsudvalget, Gitte Kjep, ønskede ikke genvalg, skydeudvalget havde ikke
nogle forslag. Der var ingen af de tilstedeværende som ønskede valg til posten.
Skydeudvalget fik bemyndigelse til at finde en til posten
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C. Stævneudvalget, Ken Poulsen udtræder af udvalget, Skydeudvalget forslår Mette
Sukstorf til den ledige post.
Mette Sukstorf blev valgt med akklamation.
D. Uddannelsesudvalget, punktet udgik jf. beslutningen i punkt 5
Punkt 8 eventuelt
Leif Bay: Ønsker at 200 meter bliver i 4 runder på udebane.
Birger: Ønsker at lodtrækningen om præmie bliver offentlig, samt at turneringen bliver
gratis.
Greve: Om det er muligt at flytte Skole DM i skydning til senere (der var lidt debat om
dette punkt, om både fordele og ulemper om hvornår det lå, det er ulempe for dem som
skal flytte våben fra en bane til en anden bane, men en fordel for så er de klar til indendørssæson hvis man f.eks. giver dem gratis medlemskab).
John Skipper: Takker for fremgangen i antal skytter, men ønsker at flere foreninger vil
være med til foreningsudvikling. DGI vil gerne være med.
Således opfattet.
Ken Poulsen
Referent

Sigurd Bohl Jensen
Dirigent
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