Referat skydeudvalgsmøde 2. maj 2018 kl. 17.00 på kontoret i Roskilde
Deltagere: Rolf Dejløw, Mette Sukstorf, Ken Danborg og idrætskonsulent Kim Bay
Godkendelse af dagsorden
OK
Evaluering af Aktivitetsmødet
43 deltagere, 37 stemmeberettigede.
Gæster fra Skbf. DK og DGI Skydning med indlæg ud over dagsordenen på aktivitetsmødet.
Hvilke type møder skal der holdes fremover inden for retningslinjer. Indføres i det nye kommissorie og forretningsorden.
Aktivitetsmødet gik efter planen og stille og roligt.
Tydeliggøre hvad vores møder indeholder, aktivitetsmødet som årlig ”generalforsamling” og
skyttemødet med skyttebogsregler.
Udpegning/genudpegning af kompetencegruppemedlemmer
Kim arbejder fortsat på at få oprettet kompetencegruppe i biatlon og airsoft. Der er emner
som er meldt ind fra foreningerne.
Genudpegning af alle øvrige kompetenceudvalg.
Forretningsorden – input til Kim for udarbejdelse af en ny til godkendelse af bestyrelsen
Uddannelse vil ligge under skydeudvalget i den næste periode. Der udarbejdes oversigt med
kurser og uddannelser som blandt efterspørges af foreningerne og som giver værdi i foreningerne. Kim udarbejder listen som prioriteres efterfølgende af skydeudvalget.
Forretningsordenen samles med alle bilag og retningslinjer. Der skeles til kommissoriet fra
landsplan. Godkendelse i skydeudvalget senere. Efterfølgende sendes til godkendelse hos
landsdelsbestyrelsen.
Opgavebeskrivelsen tilrettes.
Oplæg til politiske ansvarsfordeling for skydeudvalget udarbejdet. Tilrettes og indarbejdes i
kommissoriet.
Skydeudvalget arrangementer 2018 – Idræt på fælleden pr stand, Skyttemøde, fejring af
landsdelsmestre, fælles udvalgsmøder, Øst-møde

-

Terrænkompetencegruppemøde 12/12-2018. Kim indkalder.
Fællesmøde med stævne- og turnering. Ken planlægger datoer i forår og efterår.
Formøde før DGI Skydnings Aktivitetsmøde 23/5, kl. 19.00, Kim indkalder de forvarslede udvalg og kompetencegrupper.
Idræt på fælleden: Holbæk foreningerne opfordres til at bemande aktiviteterne.
Opstilling fredag for politigodkendelse af pr-trailerne til pistol og riffel. Udvalg og
kompetencegrupper inviteres som backup til Holbækforeningerne og pr for skydning generelt.
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Øst-møde lørdag 6. oktober kl. 10.00 -15.00 inkl. morgenbrød og frokost og eftermiddagskage og kaffe i Roskilde. Alle skydeudvalgsmedlemmer og idrætskonsulenter. Vi laver program. Rolf spørger formændene om input til program.
Fejring af Landsdelsmestre. Vandrepokaler til foreningshold. Ken laver oversigt.
Kim tjekker om kildegården er ledig.

Budget 2019 – Frist 1. juni 2018, materialer ej modtaget pt. men skulle være efter samme
opskrift som 2018.
Overnatningstilskud til DM fjernes for alle.
Transporttilskud for voksne nedsættes til 175 kr.
Kim udsender som i fjor til udvalg og kompetencegrupper om ændringer til aktiviteter i forhold budget 2018.
Kim afl. Budget som efterfølgende behandles på skydeudvalgsmødet 4. juni 2018.
Kim aftaler møde med Mette for gennemgang af retningslinjer og budgetopbygning i DGI
Skabelonen.
Økonomi - Budget 2018, idrætsrapport
Foreningsudviklingsforløb, med ydelser inkl. Træneruddannelser fra Fælles uddannelsesforløb. Kim undersøger om nyt fælles koncept og laver oplæg til model.
Skydeskoler. Evt. Gimlinge, Søskoven og Mullerup. Kim forespørger.
Camp Bølle tilmeldte som mulige ambassadører for udvidelse af ungdomsarbejdet i landsdelen
Klar til DM efterår forespørges hos Skbf. Søskoven af Kim
Eventuelt
Intet
Mødeplan 2018/19
4/6-18 – budget
13/8-18
3/9-18
1/10-18 – Uddannelse
5/11-18
3/12-18
7/1-19 - Forretningsorden
4/2-19
4/3-19
8/4-19
Aktivitetsmøde 10/4-19
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