Dagsorden Riffel sektions Møde

TID:

Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 – 22.00

STED:

Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DELTAGERE:

Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB)
Anders Sode (AS) Hugo Andresen (HA) Skype 25 min

DAGSORDEN:

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

Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Opfølgning fra sidste møde
Kommende Aktiviteter
Punkter fra Formanden
Punkter fra næstformanden
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 m udvalg
Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Det er godkendt på mail. Den 2. september 2015.

2. Økonomi
Gennemgang af regnskabet fra de sidste 3 måneder. Holder vi vores budget?
PH havde ændringer til nogle posteringer. PH sender det til Tommy Sørensen med AS som CC
PH efterlyser den formular som man skal benytte til udbetaling af udokumenterede udgifter for
sektion. AS sender den til PH
EC Danmark 300m. har et overskud på ca. 25.000 kr. Men MG har oplyst på et sektionsmøde den 3. juni
at han forventede at det vil blive ca. 6000 kr. Udover det er en positive ting, skal vi lige have en
forklaring på det af MG. AS skriver til MG
Indskud for DM 300 er indsat på 10m kontoen. Der mangler et regnskab for DM 300m

Budget for 2016 - indledende samtaler om budget – Bilag 1 - Hvis man har nogle ønsker, skal man
indsende dem til AS inden den 6. oktober. Samt en prioritering liste
Budget blev gennemgået og rette nogle små fejl.
Budget for 2016 se meget fint ud. Pga. af vores turneringer er i fremgang, kan alle vores aktiviteter
forsætte i 2016, selvom vi mangler ca. 60.000 af støtteforening.
Pris for at være med i mesterskabsgruppen sættes op til 3000 kr. da gruppen har fået 25.000 mere i
tilskud sammenlignet med 2 år tilbage.
Synlighed med at formænd kommer rundt til alle vores DM er vi desværre nødt til at spare væk 2016.
Vi ikke kan finde penge til det i vores budget. Alle synes dog stadig det er en god ide at formænd er til
stede ved vores DM så formanden opfordres til at stille op til som hjælper til de DM hvor det er muligt.

3. Opfølgning fra sidste par møder
HA: Beskrivelse af hvad det er man skal lave som formand for udviklingsudvalget i sektionen
Det har HA ikke nået. HA fortæller at det må vente til at han har færdiggjort Frivilligheds-strategi for
unionen. HA har overtaget projekt fuldstændig, da Poul Lamhauge har andre opgaver for tiden.

FB: Overvejer at flytte 10m turnering pga. af for lidt tilmeldt.
FB og PH ser på fordele og ulemper ved sammenlægningen
Sektionen mener det er en positive ide. Sektionen er enig i at det om muligt er noget vi skal have færdig
til 2016-2017 sæson. FB tilbyder at blive kredsleder eller hjælp til med andre opgaver såfremt der er
behov for det. Den individuelle ungdoms turnering nedlægges senest til næste år.
Såfremt der er nogle foreninger som mangler skytter til et hold, opfordres de til at lave et samarbejde
med en nabo forening om at stille hold. Der er mulighed for dette i vores nuværende regelsæt. Skal
gøre mere reklame for det i fremtiden
AS: Mailsystem
AS: Der er ikke nogle mulighed for at få lavet noget hos DIF. Da man har opsagt samarbejde med dem
på IT. AS undersøger nogle andre muligheder og vender tilbage efter nytår.

HA: Hvad er status på Poul Lamhauge udviklingsudvalg i union?

HA: Der har været nogle møde med DGI, med henblik på vores samarbejde med dem om Vision 25-5075. Der arbejdes videre med de ting som giver mest mening for union. HA skal til møde med DGI den
17. november.
Ellers har man meget fokus lige nu, på at få opfyldt nogle krav fra DIF så man kan få ansat en ny
udviklingskonsulent

HA: Fælles træningssamlingen med DGI?
HA: Sendte 6. september en mail til Rene Kristensen(DGI) med forslag på nye datoer. Hørt ikke noget
tilbage fra Rene. Har derfor videresendt den til Tommy Haun i sidste uge.

HA: Nordisk 2016 junior flere penge(SKUD)
HA tager det med til deres næste SKUD møde den 2. oktober 2015
HA: Danske Rekorder (SKUD) nye måde om hvordan Danske Rekorder skal indsendes og godkendes
status?
HA: Det er blevet bestemt I SKUD at efter den 1/1 2016 skal regler følges omkring hvornår
stævneansvarlig skal indsende rekorder. Alle rekorder her i 2015 vil bliv behandlet hvis de er indsendt
inden den 31/12 2015
HA: Der arbejdes stadig på et nyt system med hvordan man kan fremsøge danske rekorder.
PH: Opfordrer SKUD til at kikke på om det er nødvendigt at man skal udfylde så mange papirer, hvis der
er skudt en dansk rekord til et at de stævner som sektionen afholder, da alle betingelser må anses for

at være opfyldt. Det skulle være nok med bare at indsende en resultatliste for stævnet, med oplysning
om hvem der har skudt ny rekord.
Resten af sektion er enig med PH.

4. Kommende Aktiviteter
EM udtagelse 10m – status?
Er klart, alt info er på hjemmesiden. PH forventer at være til stede ved LF-Open det mest af
weekenden. PH vil selv være dommer ved stævnet i Gundsølille

5. Punkter fra Formanden
HA: Bestyrelsen arbejder med at foreninger skal være direkte medlem af Dansk Skytte Union. Det er
noget de skal arbejde med på deres næste bestyrelsesmøde som går over to dage her i november.
Sektionen føler at ikke at de er blevet inddraget i denne proces, og er ikke helt enige. Vi vil godt
opfordre til at der er mere åbenhed og dialog, og mere info fra sektionsformanden/unionsbestyrelse,
med hvad der sker på bestyrelsesplan, så de er sikker på at have hele baglandet med sig, i sådan en stor
beslutning.
6.

Punkter fra Næsteformanden
Bogføring af udgifter og indtægter (FB,IH og AS) – Bilag 3 og Bilag 4
Super fint arbejde.
Alle skal fremover når de har indtægter/udgifter bruge det konto nr. som er oplyst i ”Bogføring – Bilag
4” Det er meget vigtigt at huske at skrive det på, når der indsendes noget til unionskontoret, så vi er
sikre på at det bliver bogført ordentligt.
Fremover skal der i vores indbydelse til stævner/turneringer skrives at man også skal indtast bogførings
nr. For at gøre det nemmere for unionskontoret. fx (33006-2034-148)
Sektionen har en bank-konto ”juniorlandshold” den bliver omdøbt til ”Udtagelse” Den skal 10/50/300
udvalget benytte fremover når der er udtagelser. Der er for at adskille fra vores andre konti, og for at
gøre det nemmere for unionskontoret. AS skriver til Tommy Sørensen at PH,MG skal have adgang til
den i Dansk Bank.
AS sender en oversigt over hvilke bankkonti sektionen har.
Oversigt over hvad som sektion har på nuværende tidspunkt som går under fordelingsnøglen – bilag 5

Ca. 95 % af vores aktiviteter er med i fordelingsnøglen. Vi aftale at vi på næste sektionsmøde
gennemgår hele regelsættet for fordelingsnøglen for at se om vi kan finde nogle flere ting som vi kan
melde ind til den.
Stævnekalender ved Union
FB bliver den ansvarlige fra sektionen. FB indlægger alle vores DM og udtagelsesstævner i stævnekalender i union. AS skrive til Tommy Sørensen for at FB kan få adgang.

Dommerudvalget
PH skal indstilles til dommer-udvalget. HA tager det med til næste bestyrelse møde. AS skriver til
Carsten Klich og meddeler at det desværre ikke blev ham som vi har valgt.

7. Punkter fra Udviklingsudvalg
Ikke noget.

8. Punkter fra Ungdomsudvalg
Kort status på ungdoms turneringer
Stort set det samme antal som sidst år. Ellers køre det fint.

9. Punkter fra Juniorudvalg
Ikke noget

10.Punkter fra Veteranudvalg
Ikke noget – vi er gået på vinter pause.

11.Punkter fra 10 m udvalg
Kort status på 10m turnering
Der er tilmeldt:
Åben klasse 30 hold.
Oldboys 25 hold
Fremgang med ca. 30% sammenlignet med sidste år

Kort status på DIF turnering
Er lavet om så den bliver afviklet over 4 kampdage, og en finaledag. Som de flest foreninger ønskede
det, efter sidste sæson. Der er rykket lidt på starttidspunkt fra 10.00 til 11.00. og den anden kamp
starter 14.15, det er også efter ønske fra foreningerne.
Der er 8 hold tilmeldt i år. Trehøje har tilmeldt et andet hold (Trehøje 2) så der skal skydes
opryknings/nedrykning kamp i år.
Generelt se det fint ud med betaling for begge turneringer. Der er et par foreninger som har fået
besked på at de skal have betalt inden turnering går i gang.
PH har valgt selv at være ansvarlige for resultatformidling på de 2 turneringer i år.

12.Punkter fra 15 m udvalg
DGI riffeludvalg har valgt at trække sig fra turnerings-samarbejdet om en fælles turnering
DGI har valgt at trække sig fra samarbejde om en fælles turnering på 15m. da man i deres riffel-udvalg
ikke kunne blive enige om det. Det er selvfølgelige beklageligt efter at vi har brugt en masse tid på det.
De fleste foreninger på DGI årsmøde synes det var en goe ide.
I den nærmeste fremtid vil 15m udvalget, bruge tid på at kikke på hvad vi kan gøer for at gøre vores
turnering bedre, og få flere hold med i den.
Kort status på 15m turnering – bilag 6
Der er tilmeldt
Klasse
Åben
Oldboys
Åben med
rem
U13
U15 med rem
U17 med rem

2013/2014 2014/2015 2015/2016
61
55
52
56
49
52

Antal

0

8

25

0
0
0

13
0
0

15
7
8

117

125

159

Det se super fint ud, vi er næsten oppe 160 hold som er tilmeldt. Vi er gået fra 8 hold i åbenklasse til 25
hold i år. Samtidig er der nye ungdomsklasser med rem, der også godt med tilmeldte.

13. Punkter fra 50 m udvalg
Kort status om DM 50m og nye tiltag
Der var store problemer med Kongsberg mærknings-anlægget under DM om lørdagen, da der var 3x40
på programmet. Resten af weekenden gik fint, selv om der var nogle små ting. Det er noget som vi har
talt med Skydebaneforening om, som de selvfølgelige ikke er glade for. For at sikre os at dette ikke sker
igen vi aftalt at der til næste DM er en fra skydebaneforening de første mange timer om lørdagen
Til næste års DM vil der være finaler for Dame/Damejunior på 60 liggende. Vi har ikke vil afholdt det de
sidste par år, da der ikke har været nok skytter. Der er efterhånden sådan en stor tilslutning at det er
noget vi kan indføre.
EM udtagelse for junior 2016
23.-24. april – BPI (Fredericia)
7.-8. maj – Skydebanevest (Roskilde)
Pga. OL er EM for junior allerede 13.-19. juni i Estland. Sidste tilmelding er ca. 30 dag før EM. Derfor er
udtagelser planlagt til at afholdes så tidligt.
Turneringsregler for 50m – FB/AS – Bilag 2
Regelsættet blev gennemgået og vil blive rettet til efter det vi blev enige om. Regelsættet vil blive
fremlagt på næste sektionsmøde.

14.Punkter fra 300 meter udvalg
Kort status 300m – bilag 7 (Mail fra MG)
300m turnering
Jeg (MG) prøver ihærdigt at få DGI Skydning i tale, for at få gang i en 300m turnering.
Efter hvad jeg hører fra lang-skytter så er der mange der savner en turnering, DGI aftenstævner blev
taget af programmet i 2015 og det er det man savner.
Min ide er at 300m udvalget står for en fælles turnering på de forskellige 300m discipliner og jeg vil
forsøge at få ungdommen mere med i turneringen.

Europa Cup Danmark
MG: Jeg har også en tro på at vi sammen med DGI kan få mere fokus på Europa Cuppen, gerne sådan at
DGI Skydning kan indstille x antal skytter til Europa Cuppen i 2016, økonomien bør fordeles efter
deltagelse fra DSkyU og DGI.
Vi har fået tildelt en afdeling af Europa Cuppen i DK, sikkert den 2-6. maj og Skibby har sagt ja. Det er
ikke officielt endnu, men lur mig om ikke det bliver sådan.

Militæret
Vi har det fint sammen og jeg tror vi nu har set hinanden an og vil få et godt samarbejde fremover.
Forsvaret er også ramt af besparelser og har slet ikke de midler til deltagelse ved Europa Cup som
tidligere.
DM 2016
MG: Kommer til Vingsted sammen med DGI Ungdoms DM i 2016. DGI Skydning er efter de udfordringer
der var i 2015 og dermed min beslutning om ikke at være i Vingsted i 2015, klart indstillet på at det skal
lykkes i 2016.
Sektion støtte op om at der ikke er behov for at der er person som holde øje med om folk skyde i den
forket skive.

15.Eventuelt
Hvor mange foreninger må man skyde for på hver distance?
Der har været en forespørgsel på om der må skydes for 2 foreninger på 10m. Men i hver sin klasse. Det
er noget som vi har givet lov til før. Den beslutning/tilladelse er over 10 år gammel, og er måske ikke
helt i orden med ”Dansk Skytte Union lov”
Derfor er sektionen kommet frem til en ny tolkning. Der kan kun på skydes for en forening på hver
distance.
Så hvis en skytte fx stiller op for en forening på 10m. skal skytten skyde for den forening, i alle 10m
klasser man ønsker at stille op i.
AS og FB at finder frem til en tekst som de rundsender til sektionen inden den bliver lagt på
hjemsiden/rangliste-regler/skyttebladet.
Fastsættelse af næste møde
Onsdag 25. november? Vi har brugt for mange penge - ca. 6000.00 kr.
Det næste sektionsmøde er aflyst. Kan komme på tale afholde et møde mere i år, hvis vores regnskab
ikke stemmer overens med vores forventninger.

