Referat fra Pistolsektionsårsmøde
Mødet afholdtes:

Sean die Hotel Odense
Søndag den 22. marts 2015 kl. 0900 til kl. 1130.

Til stede:

Fra pistolsektionen:
Jimmy G. Roed, Bjarne Madsen, Finn Johansen, Kristen Trap og
en repræsentant for Forbundet for Sortkrudt skytter samt en repræsentant for Dansk Sportsskytte Forbund. Claus Andersen fra
pistolsektionen havde meldt afbud.
Derudover var 25 repræsentanter for DSkyU forbund.
I alt var således 31 stemmeberettigede til mødet.

Dagsorden
Velkomst ved Formanden (FM) for Pistolsektionen. Takkede for det store fremmøde.
(31 delegerede)
l.

Valg af dirigent:
Sektionsformanden foreslog på sektionsbestyrelsens vegne, at Paul Erik Sørensen blev valgt
som dirigent. Paul Erik Sørensen blev valgt med akklamation.

2.

Sektionsformanden aflægger beretning:
2014 har været præget af store omvæltninger inden for organisationen. Dansk flugtskytte
Forbund ønskede ikke mere at være en del af Dansk Skytteunion, selvom de fik adskillige
chancer. Året er gået med at få samarbejdet til at fungere, men Unionsstyrelsen måtte opgive
sidst på året, hvor DFF blev ekskluderet, idet de ikke ville betale det på repræsentantskabet
vedtagende kontingent til Dansk Skytteunion.
Alt dette har smittet af på hele Unionens økonomi og som følge deraf også sektionernes.
Nu er der oprettet et alternativ, hvor aktive flugt skytter fortsat kan dyrke deres idræt i unionsregi, som unionsstyrelsen og flugtskytterne er glade for. Men det havde været bedre for
alle, DFF var blevet enige indbyrdes og havde fortsat deres virke i Unionen.
Vi har fået afviklet vinterturneringen, diverse DMer og udtagelsesskydninger, med stor indsats fra Kristen Trap og Bjarne Nielsen.
Vi skal blive bedre til at lave reklame omkring Dlvler og andre større stævner, hvorfor unionen har skaffet en trailer, der kommer til at indeholde bannere, streamere og andet, så når
deltagere mm. kommer til et DM, så skal de kunne se det er et DM i skydning.
Vi havde en udfordring i Junior Nordisk Mesterskab og Nordisk Veteran Mesterskab. Men
grundet manglende kapacitet i pistolsektionen, blev begge mesterskabers pistol dele udliciteret til klubber i København. Veteranudvalget deltog i NVM, men ikke som pistolsektionens
medlem.

...---,--------------------------------------

Vi blev lovet, at der kunne stilles mindst 2 personer, som hjælpere på hver bane til hver disciplin, ligesom der ville blive fremskaffet overnatnings mulighed og forplejning.
Det lovede store antal frivillige mødte desværre ikke op, ligesom mad leveret på skydebanen
var meget ringe.
Jeg beklager, at der foregik på den måde. Jeg burde have ført mere kontrol, eller fået en anden til at foretage denne kontrol. Jeg påtager mig ansvaret for det skete, hvilket jeg også har
gjort skriftligt over for de deltagende lande. At jeg på det tidspunkt gik ind og ud af sygehuset, skal ses som en forklaring og ikke en undskyldning.
Unionens hjemmeside har rent faktisk længe været under afvikling grundet overordnede aftaler, hvorfor det har været vanskeligt og nogle gange umuligt at få noget sat op på siden. I
disse dage starter en ny hjemmeside op, hvortil vi har store forhåbninger.
Sektionen har valgt at slå landsholdsgruppen, juniorlandsholdet og bruttoholdet sammen til
. eet, idet de rent faktisk ikke indeholder ret mange pistolskytter hver især.
Det er således også besluttet at satse lidt mere på deres træning, hvorfor der ydes støtte til
træningslejre og nogen støtte til træning i udlandet. John Errebo og Brian Madsen træner
luftskytterne og Michael Grønbæk træner 25 og 50 meter skytterne. Alt i samarbejde med
formanden for udviklingsudvalget.
Pistolsektionen søger i øvrigt emner til dommeruddannelse. Så hvis nogle har lyst, så vil
sektionen gerne være med til at uddanne et antal C- licens dommere, een B- licens dommer
og en A-licens dommer.
Hele 2015 vil der generelt i Unionen blive satset massivt på OL discipliner, samt i mindre
omfang samarbejdet med DGI, for eventuelt der igennem at hverve flere mulige emner til
bruttoholdet. Alle skytter, der er potentielle skytter til OL, må dog være forberedt på, at kravene vil blive skærpet jo tættere vi kommer på OL, da dette har hovedfokus.
Tak for ordet.
Debat omkring formandens beretning m.m. hvor følgende emner var til debat:
a. Manglende kommunikation fra sektionen og ud til foreningerne / skytter.
FM svarede omkring dette emne. Ny hjemmeside på vej.
b. Ønske om at gå tilbage til den gamle turneringsform på luft, hvor to hold kæmper mod
hinanden i hver omgang.
c. Ønske om satsning på de traditionelle 25 meter discipliner, som flertallet af skytterne
dyrker. Der er ikke mange der dyrker fripistol og silhuetpistol.
d. Et ønske om at ikke bruge eliteskytter til træneropgaver.
e. Debat om vedtægtsændringsforslag.
3.

Sektionsformanden forelægger det nye års program og budgettet til drøftelse.
I hele Unionen bliver der i den kommende tid gennemgået forretningsgange og andet, med
henblik på at få gjort organisationen mere nutidig. Dette smitter af på Pistolsektionen, hvor
vi vil forsøge at lave en ny struktur.
På dette årsmøde skal vi vælge Udvalgsformænd og Pistolsektionsformand. Disse skal
fremover i den nye struktur stå for det overordnede og videregive informationer til og fra
SKUD og UNSTY, der jo lægger den idrætspolitiske linje. Under hver af disse formænd,
. skal der være et større eller mindre udvalg, der sammen skal stå specifikt for udvalgets opgaver. Dog vil Sektionsformanden også sidde i ISSF udvalget, men ikke som udvalgets formand.
Denne nye konstruktion vil forhåbentlig gøre, at der både kan arbejdes koncentreret med
ISSF discipliner, sortkrudt/westerndiscipliner, IPSC, nationale discipliner og nordiske discipliner m.v.

Der var efterfølgende indlægget debat omkring denne organisationsform uden konklusion
eller alternativer.
Budgettet for 2015 blev fremlagt af FM.
Debat omkring gennemskueligheden i budgetter og regnskab, som de fleste var enige om
kunne forbedres. FM lovede at dette område ville der blive arbejdet med i det kommende år.
4.

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5.

Valg
På valg var sektionsformanden som meddelte, at han modtog genvalg. FM blev valgt med
akklamation.
Valg til sektionens stående udvalg.
Bjarne Madsen, formand for udviklingsudvalget, meddelte at han ikke modtog genvalg. FM
forslog Kristen Trap som formand for udviklingsudvalget, Kristen Trap blev valgt med akklamation. Kristen Trap blev samtidig udpeget til at varetage posten som næstformand i sektionen.
Valg til formand for stævne og turneringsudvalg. FM foreslog Allan Borg fra Aars skytteforening som havde indsendt en skriftlig fuldmagt. Allan Borg blev valgt.
Finn Johansen formand for veteranudvalget, ønskede at stoppe uden for tur. Der kom ingen
forslag til emner til formandsposten for veteranudvalget. Posten er således vakant.
Forsamlingen var enige om, at Dansk Sportsskytte Forbund (DSF) og Forbundet for Danske
Sortkrudtskytter (DSF) selv udpegede deres repræsentanter i sektionen. For DSF blev Henrik Nielsen og for DSF blev Søren Poulsen udpeget og dermed valgt.

6.

Eventuelt
Indlæg fra formanden for DSkyU Udviklingsudvalg Poul Lamhauge om udvalgets virke.
Til sidst en stor tak fra FM til hele pistol sektionens medlemmer for deres arbejde i løbet af
året. Ligeledes en personlig tak til Kristen Trap for hans støtte og hjælp.
En tak til dirigenten for vel udført gerning og afslutningsvis, udråbte forsamlingen et trefoldigt leve for Dansk Skytte Union.

Som referent
Kristen Tr /

