Referat Riffel-Sektions Møde

TID:

Onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.30

STED:

Idrættens Hus Brøndby

DELTAGERE:

Hugo Andresen (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming
Brandenborg (FB) Mikael Green (MG) Niels Lausten (NL) Anders
Sode (AS)

DAGSORDEN:
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Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Opfølgning fra sidste møde
Kommende Aktiviteter
Punkter fra Formanden
Punkter fra Næstformanden
Punkter fra Udviklingsudvalg
Punkter fra Udviklingsudvalg
Punkter fra Ungdomsudvalg
Punkter fra Juniorudvalg
Punkter fra Veteranudvalg
Punkter fra 10m udvalg
Punkter fra 15m udvalg
Punkter fra 50m udvalg
Punkter fra 300m udvalg
Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Er goodkendt på mail 22. april.

2. Økonomi
Regnskab
Regnskabet er fremsendt den 28/5 på mail.
Regnskab er uoverskueligt. Mange af vores udgifter er bogført under de forkerte poster i vores
regnskab. Det er svært at få et overblik over det.
Generelt ser det meget fornuftigt ud, dog har Juniorlandsholdet brugt 8000 kr. for meget
sammenlignet med vores budget

Ny kontooversigt – Som skal gøre det nemmere at bogføre vores udgifter og indtægter
HA har ikke haft tid til at få lavet den konto oversigt. FB bedes sende det oplæg som han har
udarbejdet til HA, som så vil tage kontakt til Tommy Sørensen(TS) for at få det tilrettet.
Når det er gjort, skal alle i sektionen være bedre til at melde til kontoret hvor ens udgifter og
indtægter skal bogføres i vores regnskab.

3. Opfølgning fra sidste møde
Presse og markedsføring 10m DM
Det gik fint med at få nogle ting til Christina Laub Frank som så har fået det ud til forskellig
medier og på vores hjemside.
Vi skal være bedre til at få Christina Laub Frank til at skrive om de stævner vi afholder. Da hun
ikke har et overblik over alle de ting som union afholder, skal vi sende stikord til hende, så vil
hun sende det ud til lokalaviser og andre medier.
Til DM 50m skal der udarbejdes en PR-plan og AS skriver en ønskeliste af ting som skal
benyttes og sender denne til HA. HA tager det med til Unionstyrelsen.

Field target
Der var en kort status om hvordan det gik med Field Target. HA tager kontakt til dem for at
høre om der er noget som sektionen kan hjælpe med.
Fælles træningssamlingen med DGI
Den overordnede ide er at: Det er en weekend hvor der er fokus på at træne inden for alle
discipliner inden for DGI/DSU. Med 14 til 28 skytter. Vi skal betale for baneleje DGI betaler for
andre udgifter. De ansvarlige bliver Niels Pagel Jensen(DSU), Rene Kristensen(DGI), Gitte
Henriksen(DGI). Som udgangspunkt skal det afholdes i 2016.
HA vil prøve og undersøge om vi kan få det ind under fordelingsnøglen. Der er et flertal som
mener at det er en god ide, at vi prøver det.
Men vi skal vurdere det når det er afholdt, for at finde ud af hvad vi har fået ud af det.

4. Kommende Aktiviteter
DM 10m 2016
Skal afholdes over 2 dage, til næste år. PH tager konkakt til formand for Lind skytteforening for
at finde en løsning på det. Det skal afholdes en fredag/lørdag eller en lørdag/søndag.
Der forsøges med fri tilmelding til DM, dvs. at der bliver ingen tvungne skydetider.
Der skal også afholdes ÅKL klasser med rem til DM.
Udtagelse til EM for 10m
De 2 første skydninger bliver til LF-Open og 3.-4. skydning bliver muligvis til Gundsølille Cup,
kommer an på om de kan få datoer til at passe med deadline for sidste tilmelding til EM. Ellers
afholder Sektion/PH et udtagelsestævne eller vi finder en forening som kan afholde det.
DM 15 2016
Afholdes 11.-12. marts i 2016 i Lind eller Randers.
Nordisk 2016 junior
Landstræneren og de ansvarlige for juniorlandsholdet, mener ikke at man får nok for pengene
til NM sammenlignet med andre stævner skytterne kan deltage i. De kan efterhånden deltage i
2 store stævner i udlandet eller et NM. HA vil bede SKUD om at komme med nogle flere penge
til at vi kan tage af sted. Ellers kan vi ikke sende så mange skytter af sted som union ønsker.

5. Punkter fra Formanden
Ensretning af turneringer for frivillige hjælpere.
Der kan maksimalt udbetales 1000 kr. i godtgørelse (Internet/telefon penge) for at hjælpe til
med vores turneringer. Alle andre beløb skal godkendes af sektionen først.
Danske Rekorder – SKUD
SKUD er i gang med at udarbejde en nye måde om hvordan Danske Rekorder skal indsendes og
godkendes. SKUD vil prøve at gøre det meget nemmere end i dag. Som der er i dag giver det
ofte en masse problemer.
Frivillighed
Poul Lamhauge og HA kommer med et oplæg efter sommerferien 2015. En kort beskrivelse af
hvad det er den enkelte i sektionen laver. Så hvis der er en som stopper, er andre klar over
hvad det er de siger ja til hvis de vil lave noget frivilligt for sektionen. Meningen er at det skal
være på samme måde for hele unionen.
HA skal lave en kort beskrivelse af hvad det er man skal lave som formand for
udviklingsudvalget i sektionen. Hvorefter FB og AS vil udarbejde et job opslag, så vi kan finde
en person til den post.

6.

Punkter fra Næsteformanden
Regler for alle turneringer
Regler for alle vores turneringer skal gennemgås og indsendes inden det næste sektionsmøde i
august så det kan godkendes/rettes til, og så komme i ”Regler for skydninger inden for Dansk
Skytte Union” som SKUD ønsker det.
Tidsplan for den her opgave er:
Juni/Juli/august – udarbejde de nye regelsæt
5. august - er deadline for rundsendelse af regelsæt for hver turnering. Bare på mail
12. august - på vores sektionsmøde vil de blive godkendt/rettes til.
LS-2015 er aflyst – se mail.
LS-2015 er desværre aflyst. Der var ikke nok tilmeldt til at kunne gennemføre det uden at det vil give et
stort underskud. Og derfor har DGI Skydning med stor beklagelse været nødt til aflyse det.

7. Punkter fra Udviklingsudvalg
Den Rød Tråd
Tommy Sørensen vil få opdateret "Den røde tråd”
Kursus i fremtiden?
HA kunne godt tænke sig at folk indsende idéer til ham, med hvad for nogle kurser vi kan
afholde for vores skytter inden for Dansk Skytte Union.
Fordelingsnøgle?
Der var en kort snak om at vi skal være bedre til at bruge fordelingsnøglen.
Men hvad er under fordelingsnøglen nu? HA vil bede TS om en oversigt over hvad der er blevet
indberettet for riffelsektionen.

8. Punkter fra Ungdomsudvalg
Nye tiltag for de unge ATK.
HA vil godt lave en arbejdsgruppe som kigger på hvad man kan gøre for at få nogle flere til at
skyde 3 stillinger i en tidligere alder. Og have mere fokus på udviklingen.

9. Punkter fra Juniorudvalg
Ikke noget

10.Punkter fra Veteranudvalg
Nordisk Århus
Der er ca. 100 personer tilmeldt. Det går meget godt med at planlægge stævnet. Det hele er
ved at falde på plads. Der bliv lavet en deltager kop til hver deltager. Og der er også helt styr
på skydebaner og de hjælpere som skal hjælpe til.
Overskud skal deles 50/50 med de foreninger som hjælper til.
IH spørger om overskud fra Nordisk kan brugs til næste år. Forvent at det giver 40.000 i
overskud, så 20.000 til sektion. Ib ønske at brug de 20.000 i 2016 på veteran.

Der er et flertal som ønsker at vi gør det som vi har gjort her de sidst mange år. At alt overskud
man tjener i et udvalg skal gå ind til hoved kassen og så fordeler vi penge ud fra vores
handeplan. Men vi er opmærksom på at Veteran har gjort en stor indsats i 2015.
Støtteforening
IH vil godt have en konto til Veteran, hvor folk kan se hvad det er som folk har indbetalt. Der
skal oprette en post i vores regnskab hvor pengene går ind. Og en på udgifter. Der var enighed
om at det var en god ide, så der var mere synlighed om det.

11.Punkter fra 10 m udvalg
Nyt regelsæt for DIF og Danmarks turneringen.
DIF regelsæt blev gennemgået. Der var et par rettelse til regelsættet ellers super fint. Regelsæt
skal sendes i høring. Peter Hansen sender det ud. Deadline på at svar tilbage med kommentar
er midt i juli
Danmarks turneringen regelsæt blev gennemgået. Der var et par rettelse til regelsæt ellers
super fint. Skud antal laves om til 40 skud da vi håber at det give flere skytter.

12.Punkter fra 15 m udvalg
Aflønning af ansvarlige for 15m udvalgt.
Der er p.t en stor arbejdsbyrde i forbindelse med at være ansvarlige for 15 meter udvalget,
som ikke kan sammenlignet med andre udvalg. Derfor blev det besluttet af aflønning blev sat
op til 2000 kr. frivillige godtgørelse (Internet og Tel penge)

Kort status på den fælles 15m turneringen med DGI
HA og AS var til DGI Skydning aktivitetsmøde her den 30/5 for at sælge idéen med en fælles
turneringen. Det gik meget positivt. Der var næsten ikke nogle modstand mod at man vil lave
en fælles turnering. De fleste var også meget positive på at vi måske skulle skyde på vores
skydeskive.
Ungdomsturnering på 15m?
Ungdomsturnering på 15m flyttes væk fra Ungdomsudvalget og over til 15m udvalget for at
ensrette det noget mere. Og at gøre det nemmere for vores foreninger.

13. Punkter fra 50 m udvalg
Kort status på DM 50m
Der var en kort status på hvordan det går med at planlægge DM 50m den 29.-30. august.
Dommer til DM er Peter Hansen, Egon Christiansen, Helle Østergaard Mark og Peter Karlsen

14.Punkter fra 300 meter udvalg
DM 300m
Der var en kort status på DM 300m i samarbejde med DGI her i starten med september.
AS skal sende indbydelse for DM 300m 2014 til MG.

EC Danmark
EC Danmark blev afholdt med stor succes. Der var mange skytter fra andre lande. Der blev
skudt flotte resultater. Der er nogle enkelte småting som skal laves om fremover, som man vil
arbejde videre med. EC Danmark gav 6000 kr. i overskud. Det er meget dyrt for sektionen at
afholde det selv, da der er flere udgifter i forbindelse med det sammenlignet med at få en lokal
forening til at afholde det.

15.Eventuelt
Dommerudvalg
Som der står i referatet fra det sidste Unions bestyrelsesmøde. Er det nu muligt at sektionen
kan indstille hvem de godt kunne tænke sig var i udvalget fra riffel. AS synes det vil være en
god ide at vi fik en med ind i det udvalg fra sektionen. Så vi kan påvirke det i en positiv retning.
Det er et punkt som vi skal have på dagsorden på næste møde

Fastsættelse af næste møde
12. august 2015 – kl 17.30

