DSkyU Flugtsektionen – Møde 1-2019
KFK d. 28/4-2019 kl. 12:00
Afbud: Dan og Michael.
Referent: Tania
Dagsorden:
•
•

Velkommen. UL
Gennemgang af regnskaber, sektionsopdelt. UL
o Regnskabet er med forbehold for, at ikke alle poster til dato er konteret
o Det vil være nemmere for alle parter, hvis hver sektion har sin egen konto
o Bjarne kan ikke gennemskue regnskabet for jagt og kan ikke forstå, hvorfor der er
underskud. Ulrich undersøger
o Alle sektioner skal sende deres regnskab til Ulrich

•

Hvordan skaffer de enkelte sektioner midler fremover, input fra sektionerne.
o Skeet
 Lige nu er det svært at få skytterne til at betale de såkaldte ranglistepenge.
Skeetgruppen tager initiativ til et møde med repræsentanter fra klubberne, for at få
deres input og opbakning
o NT:
 Det går fint med tilmelding/betaling via Conference Manager og betaling af
tilmeldingsgebyr
 Al overskud går til landsholdet
o Jagt:
 Bjarne har brugt de sidste 2 år på at få styr på sektionens økonomi og har selv en
masse udlæg, som han ikke får retur fra DSKyU til trods for at have sendt
kvitteringer til unionen – Ulrich undersøger
 Indskud bliver hævet i år så Bjarne ikke selv skal ligge ud
o Combined Games
 Der er kun få skytter og det er dyrt at afholde stævner pga. baneleje mv.
 Kuno foreslog, at Søren søger hjælp fra spor 3
o Compak sporting
 Det kører godt og der er ingen udfordringer med at skaffe midler til sektionen
 Christian får god opbakning fra sponsorer til fx vinterturneringen
o Konkurrencegebyr til LM, DIF DM og Hold DM bliver sat op, så der er flere penge til præmier
og øvrige udgifter
 Kuno rundsender ny prisliste

•

Hvordan skaffer vi midler sammen, sponsorater mm. Arbejdsgruppe oprettes.
o Blev drøftet i forrige punkt.
Promovering af flugtskydning, hvad gør vi? Arbejdsgruppe oprettes.
o Invitation til skydedag i alle discipliner, vi foreslår Herning 26/10 og KFK 29/9, som har baner
til alle discipliner. Vi taler med klubberne (Ulrich: Herning og Tania: KFK)
o Skal promoveres i fx jægerbladet mv.

•

•

Sektionslederne gennemgår hvad der er afholdt af aktiviteter, samt kommende aktiviteter og tiltag.
Rækkefølge: Tania, Kuno, Bjarne, Søren, Christian, Ulrich.
o Evt. DM I Trap one, evt. Engelsk sporting, fitasc stævne

•
•
•

•

•
•

”Nordic Shooting Championships 2020 i Finland”
o Kuno overleverer til Dan og Tania
Gennemgang af udtagelsesregler for alle discipliner. Manglende udarbejdes, herefter på skrift.
o Der skal udarbejdes for Compak Sporting
Juniorarbejdet i de forskellige sektioner, status?
o Der er allerede arbejde igang i NT, Sporting, jagt, Skeet, OL-trap.
o Arbejdet ligger i klubberne, med støtte fra sektionen ved behov
ISSF – fitasc ansvarlige og hvilke arbejdsgrupper er der
o Ulrich er ansvarlig for ISSF og har Dan (OL-Trap) og Tania (Skeet) i arbejdsgruppen
o Ulrich er ansvarlig for Fitasc med Christian (CS) og John Hansen i arbejdsgruppen
o I arbejdsgruppen for de nationale discipliner (NSR) som omfatter Jagt, Nordisk Trap (NT) og
Running Target (RT) er Ulrik ansvarlig, hjulpet af Bjarne, Søren og Kuno.
o Kuno er i dommerudvalget
o Michael Hansen i UDD/udviklingsudvalget.
o Ulrik er desuden i Elite og Talentudvalget samt Aktivitetsudvalget
Evt.
o Ulrich undersøger, hvornår vi får DIF medaljerne
Tak for i dag.

