Dagsorden Riffelsektions møde

TID:

Onsdag den 8. april 18.00

STED:

Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DELTAGERE:

Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Hugo Andresen(HA),
Mikael Green(MG). Anders Sode(AS)

DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Opfølgning fra sidste møde
Økonomi.
Kommende Aktiviteter
Punkter fra Formanden
Punkter fra næsteformaden
Punkter fra Udviklingsudvalgt
Punkter fra Ungdomsudvalg
Punkter fra Juniorudvalg
Punkter fra Veteranudvalg
Punkter fra 10 m udvalg
Punkter fra 15 m udvalg
Punkter fra 50 m udvalg
Punkter fra 300 meter udvalg
Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt på mail den 24/2

2. Opfølgning fra sidste møde.
Indsendelse af udlæg og kørsel, status.
Folk skal huske at indsende afregning for deres kørsel, så det er afsluttet i samme kvartal. HA vil
fremover sende en reminder ud et par dage før.
Signaturer til alle på mails, HA mangler,
HA har modtaget en på mail. Alle andre kan kopiere AS/FB og selv rette i teksten, så den passer med
deres udvalg.
Formanden på CC, jeg er nødt til at vide hvad der rør sig.
Folk skal stadig huske at sende HA på som CC. IH ønske også at han bliver sat på som CC så han ved lidt
om hvad der sker rundt i sektionen.
Sektion er delt. Folk behøver ikke at vide alt. Men nogle ønsker det.
Folk skal prøve og tænke over hvad det er som er ”nice to know” så sektionen komme på som cc så
man ved hvad der sker rundt omkring. Vi aftalte at vi prøver en periode til næste sektionsmøde. Så ser
vi på det om det er noget skal rettes til.

3. Økonomi
Gennemgang af regnskabet fra de sidst 3 måneder. Holder vi vores budget?
Ikke modtaget noget fra Tommy Sørensen.

4. Kommende Aktiviteter
50 meter turneringer Gør vi det samme, udsender vi samtidig, koster det det rigtige mm
Alle er enige om at prisen er 300 kr. pr. hold. Skal sendes ud sammen. Prøver at sende den ud søndag
den 12/4. FB prøver at spørge en fra Rødovre skytteforening om han vil være skivetæller til sommerens
turneringer

5. Punkter fra Formanden
Hjemmeside opdatering, slettet ikke slettet, FB, reklame
AS tager kontakt til Tommy S. for at finde en løsning på at der ikke er nok sider under 50m. Og om vi
kan få lov til at oprette flere sider.
AS bliver prøveklud indtil det kommer op at køre. Hvorefter resten af sektionen kan få oprette de sider
som de ønsker.
Markedsføring af riffel – Bilag 1
Vi starter med at lave pressemeddeler i samarbejde med Christina Frank(PR). Christina lave det. Vi
kommer med inputs til hvad hun kan skrive om. HA beder Christina om at sende nogle meddelelser,
som hun har sendt rundt før. Og i fremtiden om at sende dem til sektionen, så vi bliver bedre til forstå
hvad det er hun ønsker der skal stå i dem.
AS vil bede Tommy Sørensen om at Christina Frank deltager i DM 50m.
AS beder Tommy Sørensen om at der bliver købt forskellig ting hjem, som vi kan bruge til vores DMèr til
at lave pr med.
Referat årsmødet, har i noget der skal med.
HA kommer med referat her fra årsmødet. Her meget snart
DIF medaljer guld ? sølv ? bronze er det muligt at få og skal vi hvis.
Vi kan kun få DIF guld. Ellers er det stadig unionsmedaljer som vi bruger som sølv og bronze.
Field target en ny gren, hvordan forholder vi os til det I sektionen.
Vi er enige om at det er en god ide, at der bliver oprettet et udvalg for Field Target. Det er ikke en
sektions post. Kun et udvalg som har en kontaktperson i sektionen. HA tager sig af opgaven.
Juniorlandsholdet struktur status om processen
HA og AS har haft et møde med Anni. Det blev gennemgået. Referat vil blive rundsendt af AS snart.

Skal vi have et kommunikations udvalg er der nok til et udvalg evt. kombineret med andet,
Der skal ikke laves et udvalg. Sektionen skal blive bedre til at være mere på facebook og andre
områder. Vi skal være bedre til kommunikation. Sektionen skal være bedre til at få nogle til at varetage
opgaven for PR til et DM.

6.

Punkter fra Næsteformanden
Ikke noget

7. Punkter fra Udviklingsudvalg
Frivilligheds strategi
Der er ikke så meget nyt. HA sender det som ham og Poul Lamhauge har lavet om Frivilligheds strategi.

8. Punkter fra Ungdomsudvalg
Kan vi oprette en ATK turneringen?
Vi skal prøve at få indarbejde ATK noget mere i vores turneringer, så kan det være at der på sigt
kommer flere til at kende vores sport og prøve at skyde vores turneringer. Alle var enige om at det var
en god ide. Vi skal prøve at komme på ideer, til hvordan vi kan lave en ATK turneringen til næste
sektionsmøde.
HA vil prøve at tage fat på Niels(ATK) for at høre om han kan deltage i et sektionsmøde for at få ham til
at forklare hvad han vil have vi skal hjælpe ham med.

9. Punkter fra Juniorudvalg
Ikke noget

10.Punkter fra Veteranudvalg
NM 2015 Århus
Torsdag 9-4-2015 skal IH til møde i Århus for at planlægge NM sammen med de foreninger som har
tilbudt at hjælpe til. Der er aftalt at overnatningen forgår i Scandic Vest Århus. Der vil også være
banket der.
Nordiske reglement på hjemsiden
Der er en fejl i det nordiske reglement som er på hjemmesiden. HA tager kontakt til Paul Erik Sørensen
for at få det rettet.

11.Punkter fra 10 m udvalg
Ikke noget.

12.Punkter fra 15 m udvalg
fælles 15m turneringen med DGI
AS gav en kort status på den fælles 15m turnering med DGI. Og videresender referat fra mødet. Når det
er klar.
15m ungdoms turneringer flyttes til 15m udvalg?
AS og FB har snakket om at flytte 15m ungdomsturneringen til 15m udvalget. Så det kun er et udvalg
som har ansvaret for 15m. Alle er enig om det er en god ide, så det er samlet et sted og vi kan spare
nogle timer på at der ikke er så mange som skal lave det samme arbejde.
Skal 15 meter udvalget nedlægges som sektionspost, og køre videre som et selvstændig udvalg med en
fra sektionen som har det overordnede ansvar for det
Den tænker vi lige over til næste sektionsmøde.

13. Punkter fra 50 m udvalg
DM 50m 2015
Der var en kort gennemgang af muligheder for DM 2015. Og det blev besluttet at det bliver afholdt 29.30. august I Vingsted.

14.Punkter fra 300 meter udvalg
EC 300 Danmark 2015
Der var en kort status. Jane Mønster har lovet at finde dommer med B licens til EC. De andre lande, har
lovet at stille med dommere så man kan lave en jury.
AS sender en mail til MG om at Casper Bertelsen kan skyde EC 300m
Samarbejde med DGI og militær landsholdet?
MG vil prøve at undersøge hvad der er at muligheder for at lave et samarbejde med DGI og militær
landsholdet. Alle i sektionen synes det er en god ide. Alle aftaler skal godkendes af sektionen først.
Våben?
MG spurgte hvad status er på de våben som union har på 300m? Det er der desværre ikke nogle som
kan svare på. MG tag fat i Tommy Sørensen for at finde ud af hvad vi har af våben.
Udtagelse Stævner til EM

Der er ikke planlagt nogen udtagelsesstævne til EM. MG vil finde nogle stævner.

15.Eventuelt
Tilskud til frivillige
Der har været lidt forvirring om hvad man må give i tilskud til frivillige. HA laver et dokument over hvad
man kan få som frivillig, for at arbejde for sektion.
Regnskabs oversigt
HA tager kontakt til Tommy Sørensen, her snart for at finde en løsning på hvordan vores regnskabs
oversigt skal være i fremtiden.
Støtteforening?
IH spørger hvem det er som har indbetalt til støtteforeningen. Det er for dårligt at vi ikke har fået
besked endnu. AS tager kontakt til Tommy Sørensen
Fastsættelse af næste møde
Onsdag den 3. juni.
Onsdag 12. august – Planlægning af kalender for 2015/16
Onsdag 25. november

