REFERAT AF DET KONSTITUERENDE
UNSTY-møde
23. marts 2014
Hotel Scandic, Odense

Tilstede:

Gæster:
Afbud:
Fraværende:
Ordstyrer:
Referent:
1.

John Hansen (JHa), Erik Mouritsen (EMo), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik
Sørensen (PES), Jan Lykke Jensen (JLJ), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamlauge
(PLa, Jimmy George Roed (JGR), Jens Ole Mathiesen (JOM) og Tommy
Sørensen (TS).
Tommy Sørensen (TS)
Tommy Sørensen.

Næste møde
Næste UNSTY-møde afholdes fredag 11. april kl. 17.00 - 22.00 i Idrættens Hus.
Møderække i 2013/14
Fredag 11. april kl. 17.00 - 22.00, IH
Fredag 22. august kl. 17.00 – 22.00, IH
Fredag 19. september kl. 17.00 - 22.00, IH
Fredag 7. november kl. 17.00 - 22.00 i IH
Fredag 20. februar kl. 17.00 - 22.00 i IH
Lørdag 21. marts kl. 13.00 Repræsentantskabsmøde – Odense
Søndag 22. marts kl. 17.00 Repræsentantskabsmøde – Odense
Repræsentantskabsmøde 2014
Der blev budt velkommen til Poul Lamhauge, ny udviklingsudvalgsformand.
Forslag fra mødet der skal sættes i kraft:
1. Unionskort bliver fra 1. januar 2015 en frivillig at betale til.
2. ”Fra 2014 indbetaler alle medlemsforbund under Dansk Skytte Union et
beløb svarende til:
Kr. 10,00 pr. medlem i 2014
Kr. 15,00 pr. medlem i 2015
Kr. 20,00 pr. medlem i 2016 og i årene derefter.
Der er op til det enkelte forbund at vælge, hvordan de vil finansiere beløbet. Der er
ikke krav om en særlig opkrævningsform.
Opkrævningsdato skal fastlægges efter aftale med de enkelte forbund afhængig af
likviditet. JLJ og TS tilskriver forbundene om status.

TS udfærdiger et oplæg til et revideret budget.
Tilmelding til repræsentantskabsmødet skal gøres mere gennemskuelig og
information til de respektive skal ske hurtigere. Det eksisterende modul i Sitecore
skal ikke anvendes fremover, da Sitecore lukker ned.
EMo kommer med et forslag f.eks. NEM tilmelding til 2015.
Revision 2014
TS tilskriver KMPG i efteråret og planlægger revisionen, således at den interne
revision også kan tilrettelægges.
TS har aftalt med KMPG, at regnskabsopstilling gennemgåes med henblik på at
forenkle regnskabet.
Samarbejdsudvalg med DGI Skydning
Der har været indledende henvendelse til fastsættelse af et fællesmøde i foråret
2014.
Hele UNSTY deltager, idet mødets dagsorden kan være meget bred. Desuden
deltager Tommy Sørensen, Unionens sekretariat, ved møderne. Udvalgsmødernes
sammensætning i øvrigt tilpasses efter emner.
Skytteforeningernes Våbenregistrering
SKV er nu en del af Skydebaneforening Danmark og repræsenteres fortsat ved
Steen Andersen, DGI jura.
Nordisk Skytte Region
Det er DSkyU, som har overtaget formandsskabet qua at vi har påtaget os opgaven
som arrangør af NM 2014 for junior. Det betyder at John Hansen er President og
Tommy Sørensen er Sec. General.
Der afvikles hvert andet år generalforsamling. Det sker i lige år under NM for
junior. Her deltager alle 4 repræsentanter som udgangspunkt. I ulige år afholdes
NSR-præsidiemøde på foranledning af NM arrangør. Her deltager formand og
kontor.
Det næste møde finder sted under NM for junior 22. august.
Teknisk udvalg skal opdatere NSR-reglerne. Henning Grevelund har meldt fra til
denne opgave. PES påtog opgaven.
Repræsentant i Præsidiet: John Hansen/Kuno Danielsen
Repræsentant i Council: Paul Erik Sørensen/Kuno Danielsen
Teknisk udvalg: Paul Erik Sørensen
Øvrige deltagere: Tommy Sørensen, kontoret.
Endvidere mødes NSR umiddelbart inden ESC og ISSF generalforsamlinger på
stedet for at afklare de nordiske holdninger til dagsordenen.
NM 2014 for junior er fastlagt til 20. – 24. august. Det afvikles i København.
Indbydelse er udsendt. Deadline for foreløbig tilmelding er 28. april.
ISSF – ESC – FITASC General Assembly
Det næste møde er ISSF GA, som afholdes i München. Det er kutyme, at nationerne
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møder op med deres President og Secretary General. Repræsentation aftales
senere.
DIF - repræsentantskab.
DSkyU har 3 stemmer, idet vi har mere end 50.000 medlemmer. De to faste
repræsentanter er formand og skydeudvalgsformand, John Hansen og Paul Erik
Sørensen. Til det kommende møde deltager KDa og PES , HAn (PLa)
Næste møde er DIF’s Årsmøde 2.- 3. maj i Brøndby.

Mødet slut kl. 17.25
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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