Referat Riffel-Sektions Møde

TID:

Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00

STED:

Comwell Korsør
Ørnumvej 6
4220 Korsør

DELTAGERE:

Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib
Hansen(IH), Anders Sode(AS) Hugo Andresen(HA), Anette
Andersen(AA). Linda Andersen(LA) Niels Laustsen(NL)

DAGSORDEN:
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Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Opfølgning fra sidste møde
Punkter fra Næstformanden
Punkter fra Formanden
Punkter fra Udviklingsudvalg
Punkter fra Ungdomsudvalg
Punkter fra Juniorudvalg
Punkter fra Veteranudvalg
Punkter fra 10 m udvalg
Punkter fra 15 m udvalg
Punkter fra 50 m udvalg
Punkter fra 300 meter udvalg
Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Det er godkendt på mail den 18 september.

2. Økonomi
Gennemgang af regnskabet fra de sidst 2 måneder. Holder vi vores budget?
Budget er desværre ikke overholdt. De største post som er årsag til at vi har brugt 60.000 kr. for meget
er:
Juniorlandsholdet – 18.000
Manglende deltager betaling fra brutto-landsholdet 10.000 kr.
Udtagelse stævner på 10 meter har givet et underskud på ca. 10.000 kr.
Nordisk Mesterskab – 20.000
Med nordisk mesterskab var der en aftale med SKUD at LA skulle give et stort tilskud såfremt der var
nogle penge i overskud i elite-satsning. Det var der desværre ikke, så sektionen har været nødt til at
dække hele beløbet.
LA lover at undersøge om hun kan finde 10.000-15.000 til sektionen for talentudvikling i 2014.

3. Opfølgning fra sidset møde
AA spørge Claus Andersen om han vil være Webmaster for riffel-sektionen
Claus Andersen har sagt JA til at være webmaster for sektionen. Det er også lykkes at få
overtalt Ina Hvalsøe-Andresen til at være webmaster på sektions Facebook side.
AA og AS vil prøve at skrive til Dommerudvalgt for at høre om de kan hjælpe med at finde nogle
dommere til DIF turnering.
AA har prøvet og få hjælp. Har fået 4 dommere til at hjælpe til. Det kommer til at give et underskud, da
nogle dommere bor langt væk, fra der hvor der afholdes turnering.
FB vil lave oplæg til fælles tilmeldingsskema, til brug ved tilmelding til DM

4. Punkter fra Næstformanden
Status på Dansk Flugtskydnings Forbund(Bilag 1 og 2).
Der var en kort status på Dansk Flugtskydnings Forbund. Der er ekstraordinært
repræsentantskabsmøde 16. november 2014. DFF indstilles til eksklusion, da de ikke har betalt
deres regning. Hvis man ønsker at deltage skal man melde det til ens forbud.
FB og AS har lavet et oplæg til den nye Handleplan for sektionen. Den skal gennemgås og
diskuteres. Den endelig handleplan skal være godkendt inden 1/1 2015 (Bilag 3)
Handleplan blev gennemgået og rettet til. Vi forventer at den kan offentliggøres den inden jul.

Fælles DM Ungdom med DGI/DM 300m 2015
Det blev besluttet at afholde DM 15 meter for ungdom sammen med DGI Skydning 12.-13.-14.
marts 2015. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe med PL og NL. som skal stå for de praktiske
ting med DGI.
Der var også en kort gennemgang at processen for DM 300m med DGI Skydning i september i
2015. Der bliver, for at planlæge, nedsat en arbejdsgruppe med LJ og AS.
DGI Skydnings landsskyttestævne (Bilag 4 og 5)
Riffel-Sektion vil godt afholde nogle skydninger på 50m og 300m til DGI landskyttestævne.
Desværre har vi ikke midler vi kan bruge på det. AS undersøger det med DGI om det kan lade
sig gøre at de dækker vores udgifter til det.
Skriftlig kontrakt for skytter på juniorlandsholdet/mesterskabsgruppen.(Bilag 6)
Der har desværre været nogle skytter som har meldt sig til sektionens landshold, for
efterfølgende at trække sig, når sæson har været gået i gang, uden at betale,. De har gjort at vi
ikke har fået fyldt vores landshold op. Derfor har Tommy Sørensen opfordret os til at lave en
skriftlig kontrakt med skytterne. FB lave et udkast til det.
Netbank (Bilag 7)
AA og LJ har udfyldt en ansøgning, så de kan få adgang til deres unions konto. AS aflever dem
hos Tommy Sørensen.

Nye klasser for pistol/riffel så de er mere harmonisering (Bilag 8)
Riffel-Sektion og Pistol-Sektion er i gang med at arbejde sammen om at få harmoniseret vores
klasser så de er mere ens. Da man har taget udgangspunkt i riffel klasser, har vi ikke nogle
problem med det.
Der var også en diskussion om hvor vildt at vi skal åbne op for at der kan oprettes discipliner
med rem eller med anlæg på 10m og 15m. Sektionen blev enig om at det var ok. Formålet er at
få flere skytter til at skyde inden for Dansk Skytte Union.
FB og AS arbejder videre med det, sammen med pistol-sektionen.
Signatur (Bilag 9)
FB og AS har udarbejde en signatur for riffel-sektion. Alle opfodres til at bruge den, så vi lever
op til Dansk Skytte Unions designmanual.

5.

Punkter fra Formanden

6. Punkter fra Udviklingsudvalg
7. Punkter fra Ungdomsudvalg
Der er en kort status på 10/15 meter turneringen for ungdom.
FB meldte at det kører fint. Der er stort set det samme antal hold som tidligere.

8. Punkter fra Juniorudvalg
9. Punkter fra Veteranudvalg
IH meldes at der afholdes Veteran cup 18-19 april. I Henning.
Der er også NM i Danmark den 2-5 juli. IH ønske at få noget hjælp med at afholde det.

10.Punkter fra 10 m udvalg
Status på 10 meter turneringen

11.Punkter fra 15 m udvalg
Status på 15 meter turneringen
AS meddeler at Lars Kring er komme ind i turnering igen, for at være med til at udvikle
turneringen. Turneringen er gået frem her i år. Man er gået fra 53 hold sidste år.
Til 115 hold i år.

12. Punkter fra 50 m udvalg
13.Punkter fra 300 meter udvalg
Der bliver afholdt EC Danmark 2015 21.-26. maj – LJ har problem med at finde hjælpere.
LJ løser selv problemet. AS er med ind over for at alt går rigtigt til.
Charlotte Jakobsen vandt EC finalen på 60 lig og nr. 2 på 3x20. Andre skytter gjorde en god indsats.
Nye udvalgsmedlemmer?
Rene Kristensen er kommet med i Lars 300m udvalg.

14.Eventuelt
Der var en diskussion om at man skulle prøve og afholde nogle møder på Skype, for at spare
penge og tid på transport.
Der var enighed om at det var noget som skulle prøves af, for at se om det var noget man kun
gøre. Dog var der enighed om at samles 1 – 3 gange om året.
Fastsættelse af næste møde
Meldes ud på mail

