REFERAT AF UNSTY-møde
21. marts 2015, kl. 13.00
Hotel Scandic, Odense

Tilstede:
Gæst
Afbud:
Fraværende:
Ordstyrer:
Referent:

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

1.

Godkendelse af referat.
Referat fra 14. november godkendt. Afventer referat fra 11.01.15.

2.

Fastsættelse af næste møde
Næste UNSTY-møde afholdes lørdag 22. marts kl. 13.00 - 15.00 på Hotel Scandic,
Odense. DIF bestyrelsesmedlem – Flemming Knudsen, der er vores kontaktperson
har meldt afbud til dagens møde.

3.

Økonomi
Regnskab. Ingen yderligere kommentarer i forhold 20. februar 2015.
Budget 2014-2016. Ingen yderligere kommentarer i forhold 20. februar 2015.
Det eksterne revisionsprotokollat blev oplæst. Der er fortsat eksempler på, at der
ikke forståelse for at ”pengeflowet” skal gennem DSkyU. Der skal dog følges
hurtigere op tingene.
Den interne revisions anmodning om nettoregnskaber også for DM’er vil træde i
kraft allerede for 2015.

4.

Forslag
Ingen.

5.

Status
Vision 75-50-25 DIF/DGI
Relevante målgrupper blev gennemgået. Det er gode muligheder i 60+. Faciliteter
er til rådighed, hvis foreningerne vil det. Det er i dagtimerne at 60+ også kan
fanges.
Målgruppen 35-50 er også interessant, men det er andre tilbud de skal gives – ”På
vej hjem.” Børnene har vi allerede, men vi skal blive bedre til at fasteholde disse.

I løbet af juni tager bestyrelserne i DGI/DIF stilling til om de mener at
skydeidrætten kan løfte opgaven.
Projektet skal ske i samarbejde med DGI og det er pt. ingen grænser for hvilke
aktiviteter, der kan afvikles. Det kan være alt fra ”købeskydning” til indførelse af
flere hjælpemidler, der gør det nemmere at skyde.
Udarbejdelse/revision af kodeks for skytter
Materiale er modtaget – endeligt forslag udarbejdes til næste møde. Tovholder
HAn.
Revision af den røde tråd
Ændringer sendes direkte til CLF efter at Jonas Kold er stoppet. HAn er tovholder.
Frivillighedsstrategi
HAn – der var kommet en del gode indspark ved seneste møde. Hvad gør I på jeres
position i organisation. – DSkyU skal have udfærdiget en jobbeskrivelse for hver
funktion. Vi skal udstede et diplom for at have været varetaget funktion ”en slags
anbefaling”, som kan være kompetencegivende i det civile erhverv.
DFF
Der er ikke noget nyt i sagen. Vi afventer.
6.

Orientering
PES – orienterede om langdistanceskydning på stålmål i Vigersted. PES fremlægger
et konkret forslag til ny disciplin på et kommende møde.
Udviklingskonsulent Jonas Kold har opsagt sin stilling. Der skal findes en ny
konsulent. Det skal overvejes om 2 deltidskonsulenter er at foretrække. Der er
behov for yderligere timer, hvis der skal rykkes på de mange opgaver, ligesom
sparring er en god ide.
Der var umiddelbart tilslutning til en fuldtidskonsulent.

7.

Repræsentantskabsmøde.
Praktisk arrangement
Der var ingen kommentarer.
Valg
Til næstformand foreslås Erik Mouritsen
Genvalg af Økonomileder – Jan Lykke Jensen
Til formand for A&O udvalg foreslås – Britta Boel
Til medlem af A&O udvalg foreslås Martin Larsen
Genvalg af A&O suppleant Bent Johansen
Genvalg af revisor Lars Holmgaard
Til revisorsuppleant foreslås Peter Hansen
Æresbevisninger
Erik Sætter-Lassens Vandrekæde: Charlotte Jakobsen, DSB/ASF
Erik Sætter-Lassens Lederpokal: Anders Sode, Riffelsektionen
Kvindepokalen: Stine Nielsen, Særslev
Juniorpokalen: Jakob Iversen, Lund
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Ungdomspokalen: Emil Petersen, Jetsmark
Poul Glesner's Fortjenstpokal: Knud Erik Holm, Viborg
Mødet slut kl. 15.05
For referatet _________________________
Tommy Sørensen
Såfremt der ikke er fremkommet bemærkninger til ovenstående referat, den 29.
april betragtes det som godkendt til udsendelse.
Fordeling: UNSTY, FORD, intern og ekstern revision.

Lagt op 30. april 2015
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