Referat Riffelsektionsmøde

TID:

Fredag den 27. Januar 2016 - 17.00 – 22.00

STED:

Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør

DELTAGERE:

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

DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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 30. december. Med enkelte ændringer 17. marts

2. Økonomi
Gennemgang af årsregnskabet fra 2016
Der er nogle enkel områder vi skal have mere fokus på i 2017, så vi er sikre på at vi holder vores budget.
Det se ud til, i vores regnskab, at vi har brugt for mange penge. Men med den aftale som vi har lavet
med at man kan bruge sine penge fra støtteforeningen 2 år tilbage, gør at vores regnskab er meget fint.
Steder hvor der er brugt for mange penge.
Mesterskabsgruppen
Juniorlandsholde
NM Junior

10.000 kr.
6.500 kr.
17.000 kr.

NM
En kort status på NM.
Riffel har brugt ca. 7.500 kr. for meget sammenlignet med det budget vi har indsendt til SKUD. Dem
bliver vi nødt til at dække. Der er i alt brugt ca. 30.000 for meget. Det resterende underskud dækkes af
Pistol og Flugt da de også har brugt for mange penge.

Støtteforening
Hvor kommer pengene hen når der indbetales 200 kr. på sms. AS skrive til Tommy Sørensen omkring
hvad der sker med indbetalingerne.
Der trækkes 60 kr. pr, indbetaler uanset beløbets størrelse
Budget 2017 (bilag 2)
Budget for 2017 blev gennemgået. Det er fint ud.
Ungdoms OL Projekt – Det blev besluttet at bruge 35.000 kr. Plus den deltagerbetaling pr. skytte der er
på 1000 kr. for at være med i projektet. Så i alt 43.000 kr. Der var ikke tidligere afsat penge til det i
budgettet.
Pga. Ungdoms OL, blev der besluttet at der ikke gives tilskud til I World cups i 2017

3. Opfølgning fra sidste par møder
Skytter på vores landshold
Opgave til AS – De skytter der 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.
Er ved at være på plads. FB retter det til. AS sender en liste til FB over hvem der er på vores landshold.

4. Kommende Aktiviteter
DM 15m - 10.-11. marts 2017 i Randers
Det blev besluttet at give gavekort til ungdomsskytter på Kr. 1250, 750 og 500 til U15 og U17. AS beder
Anne om at lave en flyer. Flemming og Anders kører til Randers fredag. Lars kommer lørdag. Hvor
mange hjælpere Randers kan stille med. AS skriver til Ina/Allan om hun kan hjælper til. Ballerup kan
også godt hjælpe lidt til. Skrive til Erik skovmand, med finale + speake. Prøver og finde en. Lars sender
indbydelsen til Flemming.

25. feb. DIF finale
Ser fint ud. 8 pladsen kommer til at skyde imod viborg`s 2 hold.
DM 10/15 for veteraner - 17.-18. marts i BPI
Ser fint ud, indbydelsen komme her inden for en uge. Forventer at der kommer et skydehold mere
fredag da der er tilmeldt mange skytter.
DM 10m – 8.-9. april I Lind (udtagelse til VM for junior)
Anders deltager. Familien degn + Jonas. Flemming.
Se fint ud. Der er et par små ting med en indbydelsen.
Kontrol til udtagelsen.
Alle var igennem til kontrollen, der var ikke nogle problemer med dem som blev udtaget til EM.

5. Punkter til Riffel-sektion
Ungdoms OL projekt
AS forslag at vi bruger nogle penge på det, her projekt. Da vi har rigtigt mange, skytter i den rigtige
alder, som har mulighed for at komme med til OL. Der var stor opbakning til det.
PH og NL er ansvarlige for projektet. Anni er træner

Danske rekorder i ikke ISSF discipliner?
Godkendt. AS undersøger med Paul Erik om der er nogle problemer med at vi selv stå for det.
Det forventes ikke da det er vores ungdoms klasser. Peter Hansen står for det.
Det er kun for de klasser som ikke er hos SKUD.

6. Punkter fra Formanden
Ny struktur
Skytter til EM 10m
60 liggende. –
Strategispor

7. Punkter fra Udviklingsudvalg
Ikke noget, vi mangler stadig, en formand

8. Punkter fra Ungdomsudvalg
Ikke noget.

9. Punkter fra Juniorudvalg
Ikke noget

10.Punkter fra Veteranudvalg
Skydetider for senior skytter skal IH, huske at lave. IH sender det til PH nå det er færdig. PH komme
med det endelig dokument, meget snart (rundt sendt den 9 marts 2017 på mail)

11.Punkter fra 10 m udvalg
Ikke noget

12.Punkter fra 15 m udvalg
Måske en turneringsskydning på live visning. Hvor man skyder imod nogle andre foreninger.
Lars sender en indbydelsen til DM 15m til Flemming. Ib sender også inden den 1. feb.

13. Punkter fra 50 m udvalg
Lars laver en tidsplan for udtagelsen i BPI.
IH laver en tidsplan, for udtagelsen i KBH. AS Sende den gamle indbydelse til IB for 2 år tilbage.

AS sender den gamle indbydelse til Lars.

14.Punkter fra 300 meter udvalg
Ikke noget

15.Eventuelt
Næste møde??
25 marts. lørdag. Til aftensmad. Kl 18.00

Pokal og æresbevis
Svar på hvem, som har fået pokal og æresbevis. AS skriver til Tommy for et svar.

Dommerudvalget
PH: Der sker ikke så meget i dommerudvalget. Det er svært at få noget i gang.
PH vil snakke med Jane om det til vores rep-møde, for at finde en løsning på det.

