Aktivitetsmøde DGI Østjylland Skydning lørdag d. 4. maj 2019
Formand for DGI Østjylland Skydning, Maybritt Lynggaard, bød velkommen til Aktivitetsmøde
2019.
Valg af dirigent: Jens Peter Jensen, Randers Skyttekreds, blev valgt.
Valg af stemmetællere: Peter Mørch, Torben Märcher og Inge-Birthe Gavnholt blev valgt.
Referenter: Inge-Birthe Gavnholt og Helle Bluhm
Der var 50 deltagere til aktivitetsmødet, heraf 37 stemmeberettigede.
Jens Peter Jensen takkede for valget og indledte mødet med at bede forsamlingen mindes
formand for Midtdjurs Skytteforening, Michael Brasch, der afgik ved døden natten til lørdag
den 4. maj efter kort tids sygdom.
Referat:
Maybritt fremlagde beretning for 2018 og meddelte samtidig, at det var hendes sidste år på
formandsposten. Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev taget til efterretning.
Torben Märcher orienterede om den proces, der har været i gang siden januar.
Der var flere kommentarer:
- Heinrich Sloth: DGIs ledelse har været alt for længe om at træde til og hjælpe DGI
Østjylland Skydning
- Kim Bo Nielsen: Det vigtigste nu er fokus på den interne organisering, så må det
komme efterfølgende med ’flere medlemmer’.
-

Preben Rasmussen: Gerne fokus på medlemstallene samtidig, da de falder i
foreningerne.
Fælles foreningsmøder med erfaringsudveksling og snak om de praktiske opgaver i en
forening ville være godt

-

Heinrich Sloth: Det er vigtigt som frivillig at have indflydelse.
Der kunne inviteres til emneaftener/-kurser, f.eks. om at skaffe flere frivillige.

-

Inge Petersen: Vi kan gøre noget, men medlemstallene i skytteforeningerne er også
påvirkede af, hvad der i øvrigt foregår i samfundet.
Jens Peter Jensen: Skytterne har manglet en velkomst i forbindelse med fusionen, men
fortiden kan vi ikke ændre, og der har nu vist sig en helt anden tilgang fra DGI Østjyllands
ledelses side.
Finn Danielsen orienterede om resultatet af arbejdsgruppens arbejde via den vedlagte
oversigt.
- Henrik Voigt: Når man henvender sig til DGI, forventer man service og hjælp til det
frivillige arbejde.

-

Heinrich Sloth: Man er nødt til at lære af fortiden.
Inge-Birthe Gavnholt: Medarbejdere og ledelse i DGI Østjylland er der for foreningerne
og vil hjælpe i videst muligt udstrækning; det er en af vores vigtigste opgaver.
Mark Kessler: Vi skal prøve tingene ordentligt af, inden vi vælger at lukke dem ned.
Kim Bo Nielsen beder Finn om at uddybe punktet ’træningsansvarlig 80 gange om året
på riffel- og pistolcentre’.
Finn Danielsen: Det er vigtigt, at konsulenten er meget ude i klubberne. Det kan være
ved at lave træninger, hvis konsulenten har de kompetencer. Det kan også være andre
undervisere, som konsulenten sørger for kommer ud.
Allan Andersen: Vær opmærksom på projekt ’Kort’ i den forbindelse.
Poul Erik Kristensen: Vi vil hellere have konsulentens bistand ift. at udvikle og drive
foreningen end til træningssamlinger.
Jens Roland Jensen: Vi vil gerne have samlinger en gang om måneden med dygtige
trænere udefra. Vi betaler gerne.

Inge-Birthe Gavnholt gennemgik rammerne for / arbejdet med handlingsplan og budget 2019.
Den nye ledelse vil komme til at prioritere indsatserne og aktiviteterne og gøre
handlingsplanen færdig.
- Henning Dam: Et spørgsmål til budgettet: ”Hvad dækker Arbejdsplads og ledelse over?
Mener ikke, at husleje skal tages af Skydnings økonomi”.
Flemming Poulsen orienterede om, at der med udgangspunkt i fusionsaftalen er lavet
forskellige aftaler i hver landsdel, og at denne aftale er indgået mellem DGI Østjyllands
ledelse og DGI Østjylland Skydnings ledelse. Aftalen vil blive drøftet igen med den nye
ledelse.
Valg af formand for DGI Østjylland Skydning
Der blev opstillet 2 kandidater til formandsposten for DGI Østjylland Skydning:
Arny Jensen, Skytteklubben DSB/ASF
Finn Danielsen, Skytteklubben DSB/ASF
Efter skriftlig afstemning fordelte stemmerne sig således:
Finn Danielsen, Skytteklubben DSB/ASF: 22 stemmer
Arny Jensen, Skytteklubben DSB/ASF: 9 stemmer
Blanke: 6
Inden da blev det påpeget, at Finn Danielsen, jf. Retningslinjer for frivillighed og ansættelse i
DGI Østjylland á d. 9. januar 2014, ikke kunne vælges som formand, da han samtidig
varetager salg af udstyr til skydebaner. Dette blev ikke taget til efterretning, da den
påtegnelse, aktivitetsledelsen gør på foreningernes ansøgninger til Skydebaneforeningen, ikke
omhandler hvilket udstyr, der kan købes. I sager, hvor formanden – eller andre fra
aktivitetsledelsen – vurderes at være inhabile, vil personen forlade mødet, og punktet vil blive
behandlet af den øvrige ledelse.
Den nyvalgte formand takkede for valget og glædede sig til at arbejde videre ud fra bl.a.
arbejdsgruppens oplæg. Han håbede også, at der ville følge 2 gode gruppemøder om
eftermiddagen, hvor flere ville melde sig til udvalg og arbejdsgrupper.
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