Referat Riffel-Sektions Møde

TID:

Onsdag den 12. august 17.30 – 22.00

STED:

Idrættens Hus Brøndby

DELTAGERE:

Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB)
Anders Sode (AS)

AFBUD:
Peter Hansen, Mikael Green og Niels Lausten

DAGSORDEN:
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Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Opfølgning fra sidste møde
Kommende Aktiviteter
Punkter fra Formanden
Punkter fra næsteformaden
Punkter fra Udviklingsudvalgt
Punkter fra Udviklingsudvalg
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.
Referat er ikke godkendt fra vores sektionsmøde den 3. juni. Det skal godkendes
Der er ikke nogen som har noget til referatet. Referat er godkendt.
Fremover vil det være sådan at når referater fremsendes og man ikke svarer tilbage om man har nogle
ændringer/tilføjelser når svarfristen er udløber er referatet godkendt.

2. Økonomi
Gennemgang af regnskabet fra de sidst 3 måneder. Holder vi vores budget?
Tommy Sørensen fremsender vores regnskab i starten af næste uge. Mandag eller tirsdag
Der mangler at blive bogført udgifter for 30.000 kr. for NM Veteran. Når alt er betalt er der ca. et
overskud på 12.500 kr. Vores budget var det ca. 20.000 så det er fint.
Alle bedes fremover at lave en kørsel afregning for hver aktivitet som de deltager i. og ikke en for 2-4
kørsel afregninger. Det er svært at finde ud af det i regnskabet, da det bliver bogført som en postering.
Alle beds gennemgå mærkelige posteringer og sende til AS inden den 1. september.
Når skytter overfører penge til vores konto for vores DM skal det mærkes med det nr. som det har i
vores regnskab. Kontonumre bliver gennemgået på næste sektionsmøde så alle ved hvordan det skal
sættes op.
Når vi har afholdt et arrangement/DM bedes de ansvarlige lave et kort og simpelt regnskab. Med
hvordan det er gået. Dette fremvises til vores sektionsmøde så vi ved hvad der har været af udgifter.

3. Opfølgning fra sidste møde
Ny konto oversigt – Som skal gøre det nemmere med at bogføre vores udgifter og indtægter
IH, FB og AS prøver at finde en dato for et møde med Tommy. For at finde ud af hvordan vores
regnskab bedst kommer op og køre fra 2016. AS skrive til Tommy for at finde nogle datoer. IH
fremsende en oversigt over hvad der er af nr. i vores regnskab. Som han har fået af Tommy
HA på som CC.

Beskrivelse af hvad det er man skal lave som formand for udviklingsudvalget i sektionen?
HA komme med det i næste uge. Hvis alt gå godt.
Oversigt over hvad som sektion har på nuværende tidspunkt af ting som går under
fordelingsnøglen?
AS prøve og skrive til Erik Jensen for at finde ud af hvad det er vi få indberettet for sektionen.
DM 50m Pr-Plan
Jonas Hansen vil skrive lidt om DM.

4. Kommende Aktiviteter
DM 50m Senior/ungdom
Tilmelding se fint ud. Ellers alt plads. Også med hotel. IH vil godt have en kopi af bestillingen. IH og AS
skal have aftalt noget om de vindflag som skal benyttes.

DM 50 Veteran
På fredag. Ser godt ud med tilmeldte. Der er nogle forbund som har valgt at afholde deres lokal
mesterskab samme weekend. IH er skuffet over at det er sådan.
Vores indendørs turneringer 10/15m
Ser fint ud. FB komme snart ud med hans turnering. FB overveje at lukke 10m individuel turnering pga.
af for lidt tilmeldt. FB prøve at skrive til PH for at høre om det er muligt at få ungdom på hans resultat
liste. Der skal findes en løsning på det med de forskellige indberet datoer. Man kan eventuelt benytte
de samme som oldboys, eller måske forskudt, der er flere muligheder der overvejes.

5. Punkter fra Formanden
Ikke noget

6.

Punkter fra Næsteformanden
Unions Dommerudvalg
Er der en fra sektionen som kunne tænke sig at komme i det? Så vi kan påvirke det i en positiv retning

Der blev snakket om forskellige muligheder som vi kan indstille til dommerudvalget. Og valget faldt
på Peter Hansen – Ballerup Skytteforening. Peter har mange af de engskaber som vi synes at man
skal have for at være i dommer-udvalget. Og han har vist at han kan klare store opgave som
dommer ved NM junior og flere DMér. Og vi er sikker på at han bliver en gevinst for dommerudvalget
HA spørge union styrelse om det er muligt at der bliver afsat nogle flere penge til dommerudvalget,
så vi kan få uddannet flere dommere.
Planlægning af DM 2016 indendørs
10 meter DM – 2/3 april i LIND
15 meter DM – 11/12 marts i Randers
10/15 meter DM Oldboys – 18/19 marts i BPI
DIF Afslutning - ikke modtaget noget
DM 50m 2016 – 27/28 august Vingsted
DM 50m oldboys 2016 – 19/20 august måske BPI

Kontrolmærker – Bilag 1
Skal vi have nogle andre kontrolmærker som vi kan benytte til DM/udtagelse?
Der bliver bestilt til DM 50, 15m og 10m.

Indkøb af DM-Banner og forskellige DM-beachflag - Bilag 2
Christina Frank er i gang med at få indkøbt DM-Banner og beachflag, som blev vist frem. De nye ting
skal byttes fremover til vores DMér. DM 50m er det først sted, hvor vi vil prøve det af.

Regler for alle vores turneringer

10m - Alle steder hvor der stå gevær skal det laves om til Riffel. Ellers er det godkendt- flot
arbejdede

DIF - Alle steder hvor der stå gevær skal det laves om til Riffel. Ellers er det godkendt- flot
arbejdede
15m – bilag 3 - godkendt
50m senior/junior - bilag 4 – skal over i et nyt layout. Skal godkendes på næste møde
Vi vil prøve at lave et fælles regelsæt for alle vores 50m turneringer, FB lave et udkast.
Vores mail system.
Virker ikke altid. Der er for mange gange at der er mails som ikke kommer rundt. Fremover når der er
mails, som skal sendes rundt, skal vi ikke brug vores riffelsektions mail hos yahoo. Men benytte alle folks
normale mail.
AS prøve og tag kontakt til Tommy Sørensen for at høre om vi kan få oprettet nogle mail konto hos
skytteunion og for at høre hvad der er af muligheder for at få oprettet en stor fælles mail konto. Som alle
som er på vores DSkyU mail-liste kan blive overflyttet til.
AS prøve at tag konkakt til Tommy for at få opret en ny liste

7. Punkter fra Udviklingsudvalg
Der er ikke noget. HA prøve og finde ud af hvad der sker for tiden hos Poul
Lamhauge(formand for udviklingsudvalgt i union)

8. Punkter fra Ungdomsudvalg
Ikke noget

9. Punkter fra Juniorudvalg
Ikke noget

10.Punkter fra Veteranudvalg
NM Veteraner i Århus – gik rigtigt godt. 120 skytter. 350 skydninger. Gik super fint. Har kun fået ros fra
de andre lande. Synes det er rigtigt dårlige at der ikke var nogle formand for sektion/union da det var
det største stævne som vi har afhold det sidst siden EM. IH opfordres til at gør opmærksom på at han
ønsker at der er en til stævnet.

11.Punkter fra 10 m udvalg
Ikke noget

12.Punkter fra 15 m udvalg
Ikke noget

13. Punkter fra 50 m udvalg
Ikke noget

14.Punkter fra 300 meter udvalg
DM 300 bliver afholdt i Århus da man ikke kunne blive enig med DGI Skydning om hvordan det
skulle afholdes. Alle synes det er trist at man ikke kunne blive enig om det da man synes det er
en super ide. Der arbejdes på at prøve og afholde det sammen i 2016 og at man allerede skal
begynde at arbejde på det nu.

15.Eventuelt

Fastsættelse af næste møde
Onsdag 7 oktober - Ekstra sektionsmøde
Onsdag 25. november

