Referat Riffelsektionsmøde

TID:

Fredag den 18. november 2016 - 17.00 – 22.00

STED:

Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør

DELTAGERE:

Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Mikael Green (MG) Anders Sode
(AS) Lars Kring (LK) Niels Laustsen (NL)
Afbud: Flemming Brandenborg (FB)

DAGSORDEN:
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Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Opfølgning fra sidste møde
Kommende Aktiviteter
Punkter til Riffel-sektion
Punkter fra Formanden
Punkter fra Næstformanden
Punkter fra Udviklingsudvalg
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.
Det er godkendt på mail den 6. september.

2. Økonomi
Gennemgang af regnskabet fra 2016 (Bilag 6 og 7)
Skytter fra juniorlandsholdet/mesterskabsgruppen har betalt de penge som de skylder. Det var ca.
10.000 kr. som manglede.
NM
En kort status på NM. (bilag 1)
Blev gennemgået. Flugt-senior skal selv betale for deres del. Riffel kommer kun til at betale 25.000 som
vi har aftalt. Der kommer et tilskud fra Tommy på de 30.000 kr.
Synlighed af riffel-sektion
Indkøb af jakker til sektion??
Det blev besluttet at bestille 6 jakker hjem til hele sektionen, så vi er mere synlige når vi er tilstede ved
stævner og andet.

Budget 2017 (bilag 2)
Budget blev gennemgået for næste år. Ser meget fornuftigt ud. Det som udvalgene har bedt om har de
fået. PH og IH har nogle rettelser til enkelte poster i vores regnskab, der skal flyttes rundt. De sender
rettelserne til AS inden for en 1 uge. AS sender dem til Tommy.

3. Opfølgning fra sidste par møde
Dropbox
AS har oprettet en dropbox, som vi kan benytte til alle vores dokumenter fra sektionen, så de er samlet
et sted. Det blev kort fremvist.
Arrangement for dem som hjælper til med forskellig ting.
Tage folk med ud, hvis man afholder et DM/stævne for at sige tak for deres hjælp det sidst år. For at
sige tak for indsats.
Det er en god ide, men det vil koste ca. 20.000 kr. at afholde sådan et arrangement for alle dem som
hjælper til. Så det er for dyrt.

Det blev besluttet at når vi afholder DM, kan vi invitere dem som hjælper til med vores turneringer,
med ud og spise en aften, for at sige tak for deres arbejde, her det sidst år.
Mail fra Pistolsektion om støtte til Gundsøille 10m stævne(bilag 3)
AS har skrevet til pistol-sektionen for at høre, om de vil give et tilskud til Gundsøille udtagelses-stævne
på 10m. Det har de desværre afvist. Der var en kort snak om det. Det er trist at pistol ikke vil støtte et
dansk stævne som er udtagelse for riffel og pistol. Det er taget til efterretning.

4. Kommende Aktiviteter
EM udtagelse 10m luft – LF-Open
Der er 168 skytter som deltager, der er også en masse tyske skytter i år. Det er ny deltager rekord.
Der er rykket lidt om i programmet da der var lidt problemer med herre programmet. Det er rettet nu.
AS og PH deltager. IH skyder selv
EM udtagelse 10m luft - Gundsølille
Det vi har hørt fra Poul Lamhauge, ser det fint ud. Der er ikke så mange tilmeldt endnu.

5. Punkter til Riffel-sektionen
Skydetid for 50m/300m sæson. Skal være på plads inden 1/1-2017 (bilag 4)
Skydetiden for 50m/300m er udkastet skrevet. PH retter det til. AS prøver og få det med i det næste
skytteblad, og få det på hjemmesiden.

Mixhold til DM – Skal alle vores DM have mix hold for ungdom(junior)
Fremover bliver det sådan, at der skal være mix-hold for junior skytter, til alle vores DMèr
Det bliv også besluttet at indføre dame,- og herre hold til DM 10m. Det er der ikke i dag, da vi har vores
DIF tuningen. Der skydes ikke om DIF medaljer.
Hvor mange hold på ungdoms skytter/junior skyde på til et DM
Det blev besluttet at ungdomsskytter kun må skyde i én ungdomsklasse. PH kommer med et forslag til
en tekst.
Ranglisten – Peter overtager 10m
Peter Hansen har overtaget ranglisten på 10m. Helle Østergaard er arbejdsramt. AS skiver til Helle for
at høre, hvad vi gør i fremtiden.

Elite-skytter til DM(Status)
Det blev besluttet i SKUD, at alle elite-skytter i vores elite-projekt, skal deltage i vores DM, eller hjælpe
til med en opgave. Linda har fået som opgave, at skrive det ind i vores regler for at være en del af vores
elite-projekt i Dansk Skytte Union.

Hjemmesiden
Vi skal være bedre, til at få vores ting på hjemmesiden. Der er rigtigt mange, som bare sender deres
ting rundt, på vores mail-liste.
FB vil meget gerne hjælpe til med at få det på hjemmesiden, så man kan godt sende det til ham. Så
lægger han det på.

6. Punkter fra Formanden
Ny struktur (bilag 5)
Der var en kort gennemgang, for hvad status er, på den nye struktur for dansk skytte union.

7. Punkter fra Udviklingsudvalg
Ikke noget

8. Punkter fra Ungdomsudvalg
Ikke noget

9. Punkter fra Juniorudvalg
Ikke noget

10.Punkter fra Veteranudvalg
Ikke noget

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
Ansøgning til 300m fonden – Louise Bjerregaard Mæng (bilag 8)
Det blev besluttet at der skal laves en udviklings plan med Louise Mæng, for 2 år til hvordan hun kan
blive en bedre skytte. Louise skal til skyde noget mere 50m. for at blive bedre til at skyde. Ellers er
ansøgning godkendt.
EC Danmark 2017 (bilag 9 og 10)
Danmark har igen fået et EC til Danmark. Det er fra den 8.-12. maj.
DM 300m i Vingsted de næste par år.
Der er lavet en aftale med DGI Skydning, med at vi afholder vores DM 300m i forbindelse med deres
ungdoms DM. For 2017, 2018 og 2019
AS Skrive til Tommy Haun fra DGI Skydning, for at høre om, vi kan komme med i deres nyhedsbrev, som
udkommer lige inden DM hvor vi gør opmærksom på, at man kan skyde hos os.

15.Eventuelt
Næste sektionsmøde er fredag den 27. januar. I Korsør
Ungdoms OL 2018
AS skrive til Tommy/Linda for at finde ud af, om vi kan få noget tilskud fra DIF/Team Danmark.
1. december. Tommy har svaret tilbage, at man kan ansøge DIF om nogle penge til transport og hotel,
til udtagelse-stævnet, i starten af januar. AS har aftalt med Tommy at vi ansøger om det.

Skytter på vores landshold
Opgave til AS – De skytter som er på vores landshold, skal være på hjemmesiden. Der skal desuden
være en oversigt, over hvornår de har træningssamlinger og andet, samt hvilke stævner de deltager i.

Møde slut 22.48

