REFERAT AF UNSTY-møde
22. marts 2014
Hotel Scandic, Odense

Tilstede:

Gæster:
Afbud:
Fraværende:
Ordstyrer:
Referent:

John Hansen (JHa), Erik Mouritsen (EMo), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik
Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Jan Lykke Jensen (JLJ), Jimmy
George Roed (JGR), Jens Ole Mathiesen (JOM) og Tommy Sørensen (TS).
Marie Louise Achton-Lyng (MLAL)
Kuno Danielsen
Tommy Sørensen.

1.

Godkendelse af sidste referat.
Referat af 21. februar 2014. Ingen bemærkninger.

2.

Fastsættelse af næste møde
Næste UNSTY-møde afholdes søndag 23. marts kl. 17.00 - 18.00 på Hotel Scandic,
Odense.

3.

Økonomi
Regnskab pr. 31.12.13.
Revisionen har tilrettet regnskab i forhold øreafrundinger.
Der var ikke kommentarer til regnskabet.
Revisionsprotokollat, intern
Den interne revisionsprotokol blev oplæst. Der var ingen yderligere kommentarer i
forhold til seneste møde.
Revisionsprotokollat, ekstern
Den eksterne revisionsprotokol blev læst op. KPMG har noteret at de interne
kontroller er styrket.
Den omtalte kautionsforpligtelse er afklaret med DIF og DSkyU kautionerer ikke
for det omtalte lån.
Der mangler en kontrolfunktion, der sikrer korrekt afregning fra leverandør af
UNIONskort.

Budget 2014
Budget 2014 er udfærdiget på baggrund af budgetforslag 2014-2016. Beslutning om
at tegne en ”Civil Insurance” til kr. 37.000 er inkorporeret i det endelige og trykte
budget.

4.

Forslag
Ingen

5.

Status
EC Riffel 300m 2014
Lars Jepsen har ikke reageret på den fremsendte henvendelse.
ESC tilskrives, at ESC-arrangementer, der skal afvikles i Danmark skal godkendes
og fremsendes af Dansk Skytte Union, som medlem af ESC.
Det er sektionerne der godkender arrangør af internationaler konkurrencer i
Danmark, der udbydes af ISSF, ESC og FITASC, undtaget EM og VM. Det er
sektionen, der aftaler på hvilke betingelser at stævnet arrangeres. Der skal foreligge
et budget og økonomien skal ind over DSkyU. Det skal arrangørkandidater
informeres om.
I den aktuelle sag skal vi sikre at stævnet bliver afviklet. I værste fald med en anden
arrangør end den nuværende. R-SEK indestår for dette.
TS og JHa tager kontakt til Lars Jepsen for et personligt møde.
Der findes et tilsvarende arrangement for pistol, EC 25m. Arrangør tilskrives når,
det nært forestående arrangement er afviklet.

Jubilæum 100 år 2013
PES fremviste et udkast stævneprogram, der ønskes gennemført. Der var tillige
udfærdiget et detaljeret budget. Det blev vedtaget at tilbyde KSF og KFK, hver kr.
10.000 for afvikling af programmet.
PES og JOM kontakter de respektive arrangører og sørger for at der bliver en
skriftlig aftale, så alle er bekendt betingelserne.
NM 2014
NM for juniorer afvikles i København, 20-24. august. Der inviteres tillige til senior
NM på flugt. Bulletin 1 er udsendt. Fremmedrettet skal der kommunikeres bedre.
Det består primært i væsentlige hurtigere svartider, således at dobbeltarbejde
undgåes.
Der afvikles i samme tidsrum NM Veteran Pistol arrangeret P-SEK i samarbejde
med KSF.
Der afholdes særskilt banquet for juniorer og de får base i Idrættens Hus. Seniorer
og veteraner skal være Hotel Da i Kastrup.
6.

Orientering
A&O
Den netop afsluttede sag blev oplæst. TS kontakter A&O for at høre om det fortsat
er OK, at bringe indholdet af kendelsen med uden navne i Skyttebladet.

7.

Repræsentantskabsmøde 2014
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Forslag kommenteres af JHa med de tidligere gennemgåede kommentarer.
Valg af Udviklingsudvalgsformand. Den udfærdigede ”arbejdsbeskrivelse” oplæses
i forbindelse med valget. Fremlægges på FORD. UNSTY har ingen forslag til
kandidater.

Mødet slut kl. 15.00
For referatet

_________________________
Tommy Sørensen

Såfremt der ikke er fremkommet bemærkninger til ovenstående referat, den 2. april
betragtes det som godkendt til udsendelse.
Fordeling: UNSTY, FORD, intern og ekstern revision.
Lagt op 2. april 2014
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