REFERAT AF UNSTY-møde
22. august 2014
Idrættens Hus, Brøndby

Tilstede:
Gæst
Afbud:
Fraværende:
Ordstyrer:
Referent:
1.

John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Jan
Lykke Jensen (JLJ), Anders Sode (ASo), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen
(EMo), Jens Holt (JHo) Jimmy George Roed (JGR) og Tommy Sørensen (TS).
Hugo Andresen (HAn)
John Hansen
Tommy Sørensen

Godkendelse af sidste referat.
Ingen bemærkninger
Anders Sode, R-SEK supplerer HAn indtil han er 100% frisk.
PES orienterede at Jens Holt, F-SEK er indtrådt i SKUD i stedet for JOM.
Gennemgang af Code of Conduct, herunder forretningsorden blev udsat til næste
møde, da der er nye deltagere ved mødet. Det er vigtigt at alle har læst det og er til
stede for en gennemgang og underskrift. Materialet er udsendt skriftligt.
KDa opfordrede til at designmanualen blev fulgt. Gennemgang af designmanual
sker på næste møde.

2.

Fastsættelse af næste møde
Næste UNSTY-møde afholdes fredag 19. september kl. 17.00 - 22.00 i Idrættens
Hus.

3.

Økonomi
Regnskab pr. 30.06.14
INDTÆGTER
DIF
TEAM DANMARK
FORBUND
SPONSOR
ØVRIGE
Diverse
OMKOSTNINGER

DIF tilskud dækker 1+3 kvartal.
Konsulenttilskud dækker kvartal 1+3.
Tilskud dækker rate 1 af 3 samt den interne aftale om
at skytternes eget bidrag medregnes.
Rep.mødebeslutning at FORD giver til budget 2014
med 533.000 og opkrævning for rep.mødedeltagelse.
Udlejning af Lasershoot til BILKA event
Våbenlicenser ligger over budgettet.
UNIONS-kort. Der er indbetalt 105.800 svarende til
1058 skytter.
Der er efter revision modtaget kr. 13.500 ekstra for
UNIONskort 2013 fra Pay4It.

SKUD
F-SEK
P-SEK
R-SEK

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

UDVIKLINGSUDVALGET

Der er pt. ikke fastlagt kursusvirksomhed, der kan
forventes at give indtægter.
Der er indkøbt materiel i form af Scatt-anlæg og
resultatformidlingsprogram.

KOMMUNIKATION
REDAKTION

Ingen bemærkninger

PRESSETJENESTE

Der er ikke aftalt nogen specifik aktivitet.

HJEMMESIDE

Ingen bemærkninger.

EVENT

Ingen bemærkninger.

FÆLLES
MØDER
-REPRÆSENTANTSKABSMØDE
-MØDER

Der er et nettounderskud på kr. 30.000. Skulle det
have været dækket var prisen blev kr. 265 pr. deltager.
Ingen bemærkninger.

REPRÆSENTATION
-Youth League

Hele beløbet refunderes af DIF. Afventer refusion.

ADMINISTRATION
Telefon
Ekstern bistand
IT-brugerbetaling
IT-hardware
UNIONSkort
Forsendelse
Fotokopiering
Våbenregistrering
TOTAL
STATUS
Aktiver
Debitorer

Passiver
Team Danmark

Ingen kommentarer.
Lønadministration og bogføring er udtaget af
lønomkostninger, der tilsvarende bliver reduceret med
ca. 15.000.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Der er for nærværende ikke grund til at tro på at årets
resultat vil afvige væsentligt fra budgettet.

Af saldoen på kr. 451.336 udgør 292.000 et
tilgodehavende fra DFF. Der er fremsendt 3 rykkere,
hvorefter næste aktion er fremsendelse til inkasso.
Det er modtaget kr. 625.000 i 2014 til øremærkede
aktiviteter, supplerende SU, kompetenceudvikling,
materiel m.m. udenfor TD-budgettet. Der er alt i alt en
saldo på kr. 800.000, hvilket er medvirkende årsag en
fornuftig likviditet.

(140814)

Nettoresultatet for repræsentantskabsmøde er et underskud på kr. 30.000. Det er
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ikke tilfredsstillende. Der er som aftalt blevet opkrævet kr. 975,00 pr. stemme (112)
Det rækker ikke, når der er budgetteret med 130.000. Kontoen gennemgåes til næste
møde.
Unionskort – der er pt. solgt 1.058 stk. Det bliver pr. 1. januar 2015 frivilligt at
tegne et Unionskort. Inden skal der findes en løsning, så kortet opretholdes. Det skal
gøres attraktivt at have et Unionskort, hvorfor der skal arbejdes med at finde
rabatordningen i forretninger, sponsorer m.fl.
ASo – foreslog at der oprettes en gruppe, der skal arbejde med at finde rabatter.
JGR – foreslog, der kunne indføres to forskelle indskudspriser. En med og en uden
Unionskort.
Konklusion: ASo inviterer P-SEK og F-SEK til at mødes for at udarbejde konceptet.
Yderligere forslag modtages gerne.
4.

Forslag
Historiske Våben
Det reviderede reglement blev gennemgået. Teksten omkring uniformer fjernes.
Hvis en person finder skytternes beklædning anstødelig eller upassende må
vedkommende rette henvendelse til UNSTY herom.
Reglementerne finpudses for endelig godkendelse på næste møde.
Indstilling af Jane Mønster til ISSF Rifle Committee
Medlemmerne til komiteen udpeges af ISSF’s bestyrelse. Der var enighed om at det
var en god ide med indstillingen, idet det giver en form for indflydelse, hvis JMø
bliver udpeget. Mødevirksomheden vurderes til at blive én gang årlig.
Omkostningerne hertil dækkes af dommerudvalgets budget.
CV – rundsendes med referatet.

5.

Status
DFF
Der er jf. repræsentantskabsmødets beslutning fremsendt opkrævning på
forbundstilskud 2014 til forbundene. DFF har første reageret på rykker 2 fremsendt
medio juni. Af mailkorrespondancens indhold konkluderes det at DFF ikke vil
betale den omtalte faktura, idet beslutningen taget på repræsentantskabsmødet både
er ulovlig og opkrævningen er med tilbagevirkende kraft.
Det er ikke samme vurdering DIF’s juridiske afdeling har. DIF vurderer at forslag,
der lovformeligt er fremsat og vedtaget af repræsentantskabsmødet skal efterleves.
Det er helt ordinært at en medfinansieringsordning for indeværende år kan vedtages
på et repræsentantskabsmøde og at der ikke er tale om et kontingent med
tilbagevirkende kraft.
Der er efterfølgende fremsendt rykkerskrivelse 3 og varsel om inkassosag.
Der har i forløbet været afholdt møde mellem DFF’s formand Jens Holt og DSkyU’s
John Hansen uden at dette har skabt en grund til en forhandling.
Alle bestyrelsesmedlemmer fik herefter lejlighed til at kommentere sagen hvilket
endte op med at der var et markant flertal for at suspendere Dansk Flugtskydnings
Forbund.
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Datoen blev efter yderligere sagsbehandling og afstemning fastsat til 1. oktober
2014.
Brev sendes til DFF.
Samarbejde med DGI Skydning
ASo meddelte at der i riffel arbejdes på at afholde et fælles DM på 300 m i 2015.
Andre samarbejdsområder er DM 15m og 50m ungdom. Det kunne ligeledes være
en fælles turnering på et område, hvor udstyr, afstand og skiver er samme.
JGR havde holdt møde med DGI og var i gang med at etablere en vinterturnering.
TS – erindrede om, at der modtaget en invitation til at demonstrere DSkyU’s ISSF
discipliner ved Landsstævnet 2015 i Vingsted. Sektionerne skal selv udpege en
disciplin i både riffel, pistol og flugt.
TS – havde gennemgået DGI Skydnings stævne- og ranglisteprogram SOK. Det ser
fint ud og kan umiddelbart også anvendes i DSkyU-regi. Der findes tre moduler og
indeholder til sammen både tilmelding, stævneafvikling og ranglister.
Der tages kontakt til R-SEK og P-SEK ranglisteansvarlige med henblik på nærmere
aftale og mulig opstart. Det vil være hensigtsmæssigt at starte op med luftpistol og –
riffel 10m
6.

Orientering
Field Target præsentation
TS orienterede om introduktionskurset i Ballerup 25. august. Der var mødt 25
deltagere fra i alt 13 foreninger. Der aftales nyt seminar i det jyske i løbet af
efteråret.
Dommerudvalgets virke
ASo – var blevet foreholdt at en dommer krævede honorar, hvilket han var
uforstående overfor.
JGR – orienterede at der i P-SEK pt udbetales kørepenge og at der ydes fortæring.
Det betaler PSEK for.
JHa – der er pt. ikke aftalt noget om honorar, men var ikke afvisende over for ideen.
Det er dog UNSTY der godkender dette.
Konklusion
Dommerudvalget må fremsendes deres forslag om honorar mv. til UNSTY. Det skal
afstemmes med sektioner, så der fortsat er en bæredygtig økonomi i et stævne. Det
kunne også tænkes at dommer/jury skulle levere en form for en rapport fra stævnet.
Mødet slut kl. 21.05
For referatet

_________________________
Tommy Sørensen

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

Lagt op 3. september 2014
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