Referat Riffel-Sektions Møde

TID:

Torsdag 25. feb. 2016 - 17.30 – 22.00

STED:

Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DELTAGERE:

(HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg
(FB) Mikael Green (MG) Anders Sode (AS) Hugo Andresen (HA)
Niels Laustsen(NL)
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Punkter fra Juniorudvalg
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Punkter fra 300 meter udvalg
Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Det er godkendt på mail. Den 26 oktober 2015. Der var en kommentar fra HA. Men der var et flertal,
som synes referat var fint. Så det er godkendt.

2. Økonomi
Gennemgang af årsregnskabet fra 2015 (Bilag 1)
Så meget fint ud. Der er et overskud på ca. 135.000 kr. Af de penge er der ca. 64.000 kr. fra
støtteforeningen.
300m: Den kro som blev benyttet til EC Danmark, vil man ikke benytte i 2016. Der har været mange
problemer med kroen og betalinger fra mange af de deltagende lande. Vi har været nødt til at betale,
overnatning for Frankrig. Der er lavet en aftale med dem, at de betaler dem tilbage ved EC Danmark
2016. EC Danmark gav et meget positivet resultat.
AS: Nedsættelse af en arbejdsgruppe som skal komme med, et udspil omkring hvordan vi kan fordele
vores økonomi
AS: Grunden til at vi skal have nedsat en arbejdsgruppe er at vi hvert år diskuterer hvordan vi skal
fordele vores økonomi. Så for at imødegå det skal vi have fundet en løsning så det bliver det samme
hvert år, og hver udvalg ved hvad der minimum er til aktiviteter.
Der blev besluttet at der nedsættes en arbejdsgruppe med IH, PH, HA og AS
Hvis der er nogle som har et oplæg eller en god ide til hvordan vi kan gøre, skal det indsendes det til AS
inden den 20 marts. Arbejdsgruppen mødes til et møde i midten af april.

Budget 2016 – Endelig (Bilag 2)
Godkendt. Der er et stort overskud. Er der nogen som har gode ideer, til projekter eller ting som
sektionen mangler. Eller tiltag eller ting som kan gøre os mere synlige.
IH ønsker budgetet bliver sat op på en anden måde så man kan se hvor mange penge der bliver brugt
fra støtteforeningen til hvert udvalg. AS kigger på det, og rundsender det inden vores rep. møde.
Støtteforening 2016 (Bilag 3)
Der er indbetalt 64.700 kr. til støtteforeningen. I vores regnskab står der at det kun er 60.500. Der er
nogle små fejl efter årsregnskabet blev afsluttet som ikke var blevet rettet. De 4.200 kr. har Tommy
Sørensen lovet at vi får på et tidspunkt i løbet af året.
Der er ca. 110 personer som har indbetalt til støtteforeningen. Næsten alle sammen, kom fra riffel. Det
med at vi har fået vores landsholdsgrupper til at indbetale 200 kr. til støtteforeningen er noget som vi
skal forsætte med indtil at der er nok som indbetaler.

Listen blev ellers gennemgået. Peter Hansen – Ballerup Skytteforening CPR nr. var forket. AS Skriver til
Tommy Sørensen.
PH: Forslog at unionskort skal sættes op til 200 kr. for at få nogle flere til at indbetale til
støtteforeningen. HA vil prøve at tage det med til næste unionsmøde. Unionskontoret skal være bedre
til at melde ud, hvem som har vundet de forskelle gaver, når der er en konkurrence.
HA: Forslog at vi skal prøve at sælge støtteforeningen til vores stævner. Og synes også at vi skal gør det
til vores rep. møde. HA vil prøve og høre Christina Flint om hun kan prøve og sælge ideen til at
indbetale til støtteforeningen. Folk kan indbetale på Mobilepay, da det er meget nemmere for dem,
end en bankoverførsel.

3. Opfølgning fra sidste par møde
HA: Beskrivelse af hvad det er man skal lave som formand for udviklingsudvalget i sektionen
HA sender det han har skrevet til AS som lægger det i referatet.
AS har ikke modtaget noget 1/3
HA: Fælles træningssamlingen med DGI?
Det kører ikke så godt med vores samarbejde med DGI. HA mener at vi skal afholde træningslejre. Vi
skal melde meget klart ud at vi skyder inden for dansk skytte union, og selv om man skyder i en DGI
forening er man velkommen til at deltage. Det er den samme skydestilling. Det skal sendes ud til vores
forbund, som kan videresende den til deres foreninger.
HA: Nordisk 2016 junior flere penge(SKUD)
HA tager det med til deres næste SKUD møde den 21. oktober 2015 – Hvad er der sket?
HA: Der er ikke sket noget. Tager det med SKUD igen.
HA: Dommerudvalgt
PH skal indstilles til dommer-udvalget. HA tag det med til næste bestyrelse møde. AS skriver til Carsten
Klich og meddeler at det desværre ikke blev ham som vi har valgt.
AS: har skrevet til Carsten Klich
HA: Der er ikke sket noget med at få PH i dommerudvalget. HA tager det med til næste unionsmøde.

4. Kommende Aktiviteter
Finale DIF-turneringen i BPI

PH: Det er den 26/3 i BPI. Indbydelsen er kommet på hjemmesiden, og de hold som skal skyde er
udtaget. Lars Kring har tilbudt at lave mad. Det har jeg sagt ja tak til! PH tager selv der over som
dommer.
Der skal skydes oprykning/nedrykning imellem det hold som bliver sidst i DIF-turneringen og Trehøje 2.
Den kamp bliver skudt et par uger, efter finalen.

DM 15m Herre/Dame/ungdom i Randers
AS: Se fint ud med tilmeldinger. Der er styr på hjælpere. FB og AS kører der over fredag middag for at
gøre klar. AS bestiller medaljer, FB sender en liste over hvad der skal bestille hjem til ungdom.
DM 10m/15m Veteran I BPI
Kører meget godt. Se fint ud med tilmeldinger. Det er den 18/19 marts i BPI.
DM 10m i Lind
Det er den 2.-3. april. Dommer til stævnet er Erik Skovmand, Morgens Degn og PH selv. Jonas Hansen,
AS og FB kommer også for at hjælp til. Der er ikke så mange tilmeldt endnu, men der er stadig meget
tid tilbage. Der skydes kun 1 finale af gangen, så der kommer mere fokus på at det er en god finale.
PH skal finde en løsning på hvornår børn kan få deres medaljer med hjem, uden at de behøver at vente
flere timer på at få dem.
PH: Spørger til hvad regler der er for at man kan få en DIF medaljer. AS skriver til Tommy Sørensen for
at få et svar
50m sommerturnering (Veteran og Herre/Dame/Ungdom)- Indbydelser klar? Fælles udgivelse dato?
FB, IH og AS er enig om at den 15. marts, skal indbydelse være klar til at komme på hjemsiden. De skal
sendes til FB inden de kommer på hjemsiden. AS skriver til Erik Skovmand for at høre om han vil
overtage ungdomsturneringen

5. Punkter fra Formanden
En udviklingsmand, forslag
Der er desværre ikke nogen, som har forslag til hvem det kan være.

6.

Punkter fra Næsteformanden
Repræsentantskabsmøde 2016
PH: Ønsker en opdatering på de vedtægter/struktur oplæg der cirkulerer, og som skal op på årsmødet?.

HA sendte under mødet et oplæg fra december måned, som kort beskrev hvad der var af ønsker fra
unionsbestyrelsen. Der var en kort diskussion om det. HA vidste ikke om ikke det her vil være det
endelige oplæg til en ny struktur, da man måske ikke kunne nå at få lavet det færdig til tiden. Så vi må
vente indtil at programmet for rep. mødet, bliv offentliggjort, om et par dage.
Hvem er på valg? Er der nogle som ikke ønske genvalg? (Bilag 4)
Formand(HA): HA ønske ikke at stille op igen. pga. at han har været så meget syg her de sidst 2 år.
50 meter(AS): AS ønske genvalg. 10 meter(PH): PH ønsker genvalg
Hvem gør hvad til Repræsentantskabsmøde?
NL kan desværre ikke deltage.
Dirigent: Alle synes at Carsten Klich gjorde det godt sidst år så HA skriver til Carsten Klich om han vil
være dirigent igen i år.
Beretning: Hvert udvalg har skrevet en kort beskrivelse af hvad der er sket i år 2015 i deres udvalg.
Regnskab/budget og hvad planer er for 2016: AS tag den
15m posten nedlægges (Bilag 4)

Overnatning lørdag til rep-mødet?
Tilmelding til HA som så tilmelder os

Sektionsmøde lørdag aften?
Ser på det når vi har fået dagsorden, samt hvad for nogle forslag der er. FB, PH, HA og AS er der lørdag
aften.

Stævne Kalender ved Union – FB har fået adgang. Hvad er Status?
FB har fået adgang, og fået lagt de flest af vores stævner ind. Folk kan sende deres indbydelse til FB så
lægger FB dem på.

Stævneprogram fra Poul Erik (Bilag 5)
AS: Det er muligt at få flyttet databasen fra stævneprogrammet over til et nyt stævne. Det gør at vi kan
få samlet en stor database hvor alle skytter er indtast på forhånd. Vi kan spare mange timer på at skulle
indtaste de samme skytter igen.
Der var enighed om at det var en god ide. Det er noget som vi går i gang med at se på efter DM 10m i
april.

NM udtagelse Stævne på 10m/50m 18-19 juni i BPI
AS: Der blev afholdt et udtagelse stævne til NM den 18.-19. juni i BPI. Vores EM udtagelse stævner på
50m er meget tidligt i foråret, så derfor afholdt vi det her stævne. Der bliv skudt 10m/50m. De skytter
som bliver udtaget til NM får besked ved stævnet
PR materialet – Der mangler nogle ting, som vi bliv nødt til at indkøbe selv
Gummistropper og nylonsnor- andre ting?
AS prøver og skrive til Christina Frank for at høre om der er blevet indkøbt et stativ til vores DM banner
da vi eller få problemer med at få det sat op indendørs. Ellers bliver FB bedt om at tage i silvan for at
købe gummistropper og nylonsnor og andre ting.
Der mangler et lærred, som vi kan benytte til vores finale. AS prøver og skrive til Tommy for at høre, om
der er et vi kan låne.
PH: efterlyser en bestillingsseddel når man skal bestille ting ved unionskontoret. AS prøver at skrive til
Christina Flindt for at høre om det er noget som kan laves

50m reglement (Fra FB) (Bilag 6)
50m reglement blev gennemgået. Der blev rettet nogle små ting og der er noget som skal skrives om,
AS sende fil en FB. som retter de sidste par ting. FB rundsender den til godkendelse når den er færdig.
Optik i sigtmilde (Bilag 7)
Der er en forespørgsel fra en skytte, om man må skyde med optik i ens diopter til DM.
Der var en diskussion om det. Det er Godkendt at, man godt må skyde med optik i ens diopter (ikke
indbygget). I de klasser som er nationale. Så det er godkendt i Åben med rem, Oldboys og Senior.

7. Punkter fra Udviklingsudvalg
Ikke noget. Frivilligstrategi kommer meget snart. Poul Lamhauge er meget tæt på at være færdig med
den.

8. Punkter fra Ungdomsudvalg
Ikke noget

9. Punkter fra Juniorudvalg

Ikke noget

10.Punkter fra Veteranudvalg
IH: Vi har modtaget indbydelsen til NM. Den er rundsendt til skytter på IH mailliste.
IH: Der er snart et veteran stævne i Oslo som man skal af sted til. Ser fint ud med tilmeldinger

11.Punkter fra 10 m udvalg
10m turneringen
PH: Til næste års 10m turnering, vil der også komme en åben med rem klasse. Der har været nogle
oldboys hold, som har spurgt om man ikke kunne lave om så de også skyder 10 omgange og ikke 5
omgange som i dag. PH vil prøve at skrive rundt til alle foreninger, for at høre hvad de vil. PH tager en
beslutning når han har hørt fra dem. Fremover vil PH også sende indbydelse til de foreninger som har
været med i turneringen fra sidste år. Når den kommer på hjemsiden/runde sendes på riffel-sektions
mailliste.

12.Punkter fra 15 m udvalg
Ikke noget

13. Punkter fra 50 m udvalg
DM flyttes en uge til den 3.-4. september. Pga. af sammenfald med NM i Sverige.

14.Punkter fra 300 meter udvalg
AS: Hvad er status på EC Danmark 2016?
MG: har sendt indbydelsen til Tommy Sørensen, som så kigger den efter før den kommer af sted til ECS.
EC Danmark er den 9.-13. maj i Skibby(Århus). Det har de sidste par år været muligt at skyde EC
Danmark gratis, hvis man hjælper til stævnet. Det har givet nogle udfordringer for dem som skulle
hjælpe til, da de også skulle skyde. Derfor har vi besluttet at stoppe den ordning. Så fremover vil vi
prøve at høre skydebane foreningen i Århus om det er en opgave som de vil løse. Jane
Mønster(formand for dommer udvalget) finde de dommere som skal benyttes til EC Danmark. AS har
måske 2 skytter på juniorlandsholdet, som kunne have lyst til at skyde EC Danmark. AS prøver at skrive
til dem og giv MG besked hvis det er.
MG: Spørger til hvor mange medaljer der skal købes hjem til et DM. Der skal købes Guld, sølv og
bronze, til hver klasse. Hvis der kun er 2 deltagere. Er det så Gul og Sølv.
Til DM skal der være guld, sølv og bronze

DM 300m i Vingsted: Der var en kort orientering fra MG. Alt kører efter planen. Man har lavet en
fordeling af skydetid med DGI som er meget fornuftig. Der er indgået en aftale med DGI om at alle
ungdomsskytters første 15 skud kan tælle med til DGI`S dm selv om de skyder en 30/40 skuds hos os.
Når der skal skydes 3x40 og 3x20 vil man have 1 bane ledig imellem hver skytte. Det er for at gør det
sværere at lave ”cross shot”
Deltagebetaling til EC. Der var en kort diskussion om deltagebetaling til EC. Alle var enige om at der
skulle været noget deltagebetaling for at komme ud og skyde EC. Da vi har deltagebetaling på vores
juniorlandshold/mesterskabsgruppen. Der var enighed om at man skulle betale 1/3 af prisen selv.
Sektionen vil stadig betale for juniors indskud til EC Danmark. Da det er en del af vores handleplan, med
at få flere skytter til at skyde 300m

15.Eventuelt
IH: Efterspørger en våbenliste over, hvad for nogle våben som union har. AS skrive til Tommy om vi kan
få en liste.

Møde slut 22:26

