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REPRÆSENTANTSKABSMØDE
SØNDAG 18. MARTS 2018
Hotel Scandic Jacob Gade
Flegborg 8 – 10
7100 Vejle
https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/vejle/scandic-jacob-gade
Så er det igen tid til det årlige repræsentantskabsmøde. Alle medlemmer af Dansk Skytte Union er
velkomne til at overvære møderne, og alle har taleret. Repræsentantskabsmødet afholdes søndag den 18.
marts 2018 fra 10.00-13.00.
Der er modsat tidligere år ikke sektionsmøder om formiddagen inden repræsentantskabsmødet. De er
flyttet på opfordring fra sektionerne og afholdes som følger:
Riffelsektionens årsmøde:
Tidspunkt: 17. marts 2018
Sted:

kl. 17.30

Randers Skyttekreds, Kærgade 117C, 8960 Randers SV.

Flugtsektionens årsmøde:
Tidspunkt: 18. marts 2018
Sted:

kl. 13.00 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Scandic Vejle, Flegborg 8, 7100 Vejle

Pistolsektionens årsmøde
Tidspunkt: 24. marts 2018

kl. 16.00. Mødet afholdes umiddelbart efter DM 10m finaler og

præmieoverrækkelse.
Sted:

Vestereng Skydebaner, Vesterengvej 26, 8200 Aarhus N

Se mere på www.skytteunion.dk. Bemærk at tilmeldingsfrist kan være overskredet.
Det er her de aktives forhold bliver behandlet, og her man kan fremkomme med ønsker til nye tiltag i
sektionerne. Riffel-, pistol- og flugtsektionerne er klar til at modtage deltagernes spørgsmål, ris og roser fra
skytter og ledere rundt om i landet. De aktives deltagelse er vigtig, hvorfor I opfordres til at deltage.

Dagsorden & program for det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes på Hotel Scandic Jacob Gade
i Vejle findes nedenfor. Mødemateriale lægges løbende på
www.skytteunion.dk/union/repræsentantskabsmode/, dog senest 14 dage før repræsentantskabsmødets
afvikling. Mødematerialet udleveres ikke på tryk, men kan downloades for din forberedelse. Deltagere er
selv ansvarlig for at medbringe dokumenterne digitalt eller som print, hvis det ønskes.
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Program
09.30 10.00 – 10.30
10.30 – 13.00
13.00 –

Kaffe, te og rundstykker.
Velkomst og overrækkelse af hædersbevisninger
Repræsentantskabsmøde
”Sandwich to Go”

Kaffe, te og rundstykker serveres kl. 09.30 og kan medbringes til mødet
Deltagelse inkl. forplejning er gratis, men kræver tilmelding via
www.skytteunion.dk/union/repræsentantskabsmode
Praktiske spørgsmål til arrangementet og tilmeldingen kan rettes til Dansk Skytte Unions kontor tlf.: 4326
2352, telefontid er hverdage fra 09.30-12.00, onsdage lukket eller pr. e-mail: info@skytteunion.dk.
Spørgsmål om stemmeret bedes riffel- og pistolforeninger rette til lokalforbundet, mens flugtklubber bedes
kontakte flugtsektionen.
Vel mødt - kom og vær med til at skabe en god stemning og en livlig debat.
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Repræsentantskabsmøde
Dagsorden
1.

Valg af dirigent.

2.

Godkendelse af nye forbund og nye foreninger direkte medlem af DSkyU

3.

Unionsstyrelsens beretning til drøftelse

4.

Sektionernes beretninger

5.

Regnskab til godkendelse

6.

Budgetfremlægning til orientering

7.

Behandling af indkomne forslag.
- se side 7

8.

Valg:
UDGÅR
På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 10. februar 2018 i Dalum blev der foretaget valg efter de på
dagen nye vedtagne vedtægter.

9.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Formand
Næstformand
Aktivitetsudvalgsformand
Uddannelse & Udviklingsudvalgsformand
Elite- og Talentudvikling
Formand Ordensudvalg
Medlem Ordensudvalg

h.

Suppleant Ordensudvalg

i.

Intern revisor

j.

En revisorsuppleant

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Eventuelt.
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Ulige år:
Lige år:
Ulige år:
Ulige år:
Lige år:
Lige år:
Lige år:
Ulige år:
Lige år:
Ulige år:
Lige år:
Ulige år:
Lige år:

John Hansen
Erik Mouritsen
Paul Erik Sørensen
Jens Møllenberg
Anders Sode
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen
Martin Larsen
Leif Rump
Anette Knudsen Jensen
Bent Johansen
Bent Kruse
Lars Holmgaard
Tobias Hybholt

FORSLAG TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE
FORSLAG 1 - Indgivet af Dansk Sportsskytte Forbund.
Da bestyrelsen har besluttet at fjerne det årlige tilskud til Sektionerne, fremsættes herved følgende forslag:
Midlerne fra det årlige medlemsgebyr til Dansk Skytte Union fordeles mellem Sektionerne direkte efter de relevante*)
medlemstal. P-Sek og R-Sek deler deres del af provenuet lige over. Forslaget træder i kraft med omgående virkning.
*) Flugt foreninger, Foreninger under landsforbund (DSF, DS), Foreninger under lokalforbund.

FORSLAG 2 - Indgivet af Dansk Sportsskytte Forbund.
Bestyrelsens beslutning om at foreninger, der er medlem af mere end et forbund skal have sit medlemstal indregnet
udelukkende i det forbund foreningen først var medlem af, forekommer udemokratisk. Derfor fremsættes følgende
forslag:
Foreninger medlem af mere end et forbund skal årligt inden udgangen af januar måned til Unionskontoret angive til
hvilket forbund foreningen ønsker at foreningens medlemstal skal tælle. Undlader foreningen at angive dette, fordeles
foreningens medlemstal ligeligt mellem de forbund foreningen er medlem af.
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