Referat
Riffelsektions Møde

TID:

Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 – 22.45

STED:

Comwell Korsør
Ørnumvej 6
4220 Korsør

DELTAGERE:

Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders
Sode(AS) Hugo Andresen(HA), Anette Andersen(AA)Niels
Laustsen(NL)
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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.
Godkendt på mail den 13. november.

2. Økonomi
Gennemgang af år regnskabet 2014
Kørsel og udlæg for aktiviteter i sektionen skal indsendes minimum kvartalsvis, for at vi løbende har
styr på det i vores regnskab.
Der er regnskabsposter (tekster) som ikke helt stemmer overens med behovet i udvalgene. HA aftaler
et møde med Tommy Sørensen for at få styr på det.
Penge der indbetales til støtteforeningen bruges først til det respektive udvalg hvor der er sat kryds,
derefter tildeles penge fra sektionskassen efter behov.
HA undersøger tildelingen til udvalgene
Budget 2015
Årsregnskabet revideres til brug ifbm. Budget 2015
Vores udgifter i budgettet for 2015 er gennemgået.
LJ protesterede over at 300m udvalget ikke kan få flere penge, når der er afsat så mange penge til
talentudvikling.

Kontonumre for aktiviteter i 2015 (FB)
FB gennemgår et udarbejdet forslag til nye kontonumre hos Tommy.
Benævnelser på konti i de enkelte udvalg sendes til FB og cc til HA.
Udvalgene skal huske at informere Tommy om indtægter/udgifter, så de bliver bogført under den
rigtige konto.
HA tager kontakt til TS ang. overskuelighed i regnskabet.

3. Opfølgning fra sidste møde
FB vil lave oplæg til fælles tilmeldingsskema, til brug ved tilmelding til DM
FB ønsker at overdrage opgaven . AS spørger Peter Hansen – Ballerup. Om det er noget han vil lave for
sektionen.

Skriftlig kontrakt for skytter på juniorlandsholdet/mesterskabsgruppen.
Udkast er sendt til Tommy.
Der var en diskussion om at man skulle prøve og afholde nogle møder på Skype, for at spare på
resurserne.
Enighed om at man skal afholde mødet i små gruppe. Af 3-4 personer, og det er vigtigt med en
dagsorden. Man opfordres til at man bruge det mere
Signatur (Bilag )
HA, NL,FB, AA ønsker at få lavet en signatur, AS hjælper med opgaven.

4. Punkter fra Formanden
Status fra unionsstyrelsen
Der er snak om at man få en ens form for struktur. For hver sektion(Pistol, Flugt og Riffel) så det er
mere ens for alle.
Der var en kort status om flugtsektionen. Der er ca. 20 foreninger som har meldt sig ind i unionen. Og
ca. 4500 medlemmer
Status fra SKUD.
Der skal udarbejdes et rules of conduct, for skytter som skal ud at skyde i regi af DskyU.
Der er tilsendt en forslag fra SKUD. Dommere som har gennemført særligt kursus i Elektroniske
Scorings Target (EST) skal udføre EST kontrol af skydebanen, før den kan bruges til mesterskaber.
Selv om vi er enige om vi skal afvikle vores mesterskaber, på så højt niveau som muligt, vil det betyde at
vi skal afsætte 1-2 dage mere per mesterskab, for at kunne udføre testen. HA tager problemstillingen
med til næste i møde i SKUD.

Projekt om frivillige

Projekt om frivillige i DIF / DskyU. Sektions medlemmer skal lave en kort beskrivelse af hvilke
funktioner de udfører i sektionen. Så nye personer er klar over hvilke opgaver der skal løses i det
frivillige arbejde som overtages.
Det fælles Uddannelse hus / udviklingsudvalget
HA overtager pladsen i Riffelsektion fordi Poul Lamhauge har for mange opgaver med udviklingsudvalgt
Der arbejdes fortsat på udvikling af det fælles uddannelseshus.
Ungskyttekursus
Der skal afholdes et Ungskyttekursus samme med DGI i august, hvis det gennemføres i 2015. Ellers
bliver det først i 2016.
Styrkelse af kommunikation i sektion og ud til skytter og foreninger
HA vil prøve og sende noget mere ud til sektionen.
HA finder det nødvendig at komme på som cc i mail korrespondance i og fra sektionen
Sektionens samarbejde med forbund og foreninger
Sektion vil starte med at sende forbundene referat for vores møder. Referatet sendes ud på vores mailliste, så interesserede kan se hvad der bliver behandlet.

5.

Punkter fra Næstformanden
Juniorlandsholdet: Ann Bissø er kommet med et forslag til hvordan fremtidens juniorlandshold kan se
ud.
Der var en snak om hvordan landsholdet skal se ude i fremtiden. LJ foreslog at Talent-center rykkes ud
til forbundene.
HA, NL, AS holder sammen med Anni et møde efter rep. mødet i marts. For snakke om hvordan det kan
se ud i fremtiden.
LS 2015 – Status
Programmet til LS-2015 som er lavet i samarbejde med DGI, blev gennemgået. Bliver snart sendt ud.

6. Punkter fra Udviklingsudvalg
Opdatering på aktiviteter i udvalget

Udviklingskonsulenten er sat på opgaven med kursus aktivitet. Det er muligt at sende forslag til kurer
og samlinger , det sendes til HA

7. Punkter fra Ungdomsudvalg
Opdatering på aktiviteter i udvalget
Ikke noget

8. Punkter fra Juniorudvalg
Opdatering på aktiviteter i udvalget
Ikke noget

9. Punkter fra Veteranudvalg
Opdatering på aktiviteter i udvalget
Udkast til landskamp imod Tyskland blev vist frem.
Udkast til NM i Danmark(Århus) blev vist frem.
NM i Århus. IH har brug frivillige. Nogle foreninger i Århus tilbyder at hjælpe til med at finde folk.
Foreningerne ser det som naturlig at de får del i overskuddet.
Sektionen har besluttet at når alle udgifter er betalt, deles overskuddet 50/50.
Som udgifter forstås alle udgifter f.eks bane mad til firvillige .

10. Punkter fra 10 m udvalg
DIF REGLEMENT 10 M LUFT
AA kom med nogle ideer til hvordan det nye reglement skal se ud.
AA ønsker at det skal være færdigt inden finale/afslutning for DIF turneringen.
AA sende det rundt til sektion snart, så sektionen kan kommentere på det.
FB og AA retter reglementet til og sender det ud i sektionen til kommentar inden det sendes i høring.

Protest fra Ballerup og BPI
Der var komme en protest fra Ballerup og BPI over at det ikke var muligt at rykke en DIF kamp.

Protesten blev behandlet. Da der ikke var enighed i sektionen, blev det lagt til afstemning. Protesten
blev afvist. Da det i december blev bekendtgjort at der ikke ville kunne ske ændringer i denne sæson.

11.Punkter fra 15 m udvalg
Opdatering på aktiviteter i udvalget
Ikke noget

12. Punkter fra 50 m udvalg
Opdatering på aktiviteter i udvalget
Ikke noget

13.Punkter fra 300 meter udvalg
Opdatering på aktiviteter i udvalget
LJ meddeler at der ikke bliver afholdt udtagelses-stævner til EM på 300m. Da der kun er en skytte som
ønsker at deltage.
Der var en status på EC Danmark 2015. Ser fint ud. Mangler at finde nogle frivillige til stævnet.
LJ mangler at høre fra DGI angående DM 300 i Vingsted. AS tag kontakt til Jens Bo for at høre hvornår
der er statusmøde. LJ tager konkakt til nogle foreninger tæt på, for at høre om de kan komme med
nogle hjælpere.
Opdatering på aktiviteter i udvalget

14.Eventuelt

Fastsættelse af næste møde
Næste møde er den 21/3 inden repræsentantskabsmødet nærmere info senesre.

