EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE 8. OKTOBER – KORT FORTALT
Hvad skal medlemsforeningerne træffe beslutning om den 8. oktober i Brædstrup?
Det ekstraordinære årsmøde er 2. trin i udviklingen af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).
TRIN 1 besluttede vi sammen på repræsentantskabsmødet i marts 2022, hvor der var et stort flertal for at
styrke og professionalisere Dansk Skytte Union i én enkelt struktur med ét forbund, som alle skytteforeninger
nu er direkte medlemmer af. En ny organisering var den klare konklusion af foreningsundersøgelsen fra 2020
Vi er nu i gang med at udvikle indholdet i den nye organisering inden for de nuværende økonomiske rammer.
TRIN 2 handler om at vi sammen investerer i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) som en tidssvarende
organisation for skydesport og alle 363 medlemsforeninger. En organisation med de nødvendige ressourcer
til at udvikle og fastholde skydesporten, som en integreret del af det danske foreningsliv i fremtiden.
Flere udfordringer trænger sig på for skydesporten og vi skal levere på foreningernes forventninger ved at:
•

•

•

forstærke vores interessevaretagelse, kommunikation og foreningsudvikling så vi kan arbejde for alle
skydesportens vitale interesser. Både politisk i forhold til våbenlovgivning og nye skærpede miljøkrav.
Ved en stærk tilstedeværelse i Idrættens Hus skal vi sikre, at DIF og Team Danmark også arbejder aktivt
for vores skydebaner og -anlæg samt for håndterbare miljø- og sikkerhedskrav, der reelt gør en forskel.
øge medlemsservicen, sikre en fortsat billig og effektiv behandling af SKV samt støtte og udvikle
sportslige aktiviteter, frivillighed, trivsel og foreninger. Vi skal skabe en medlemsvækst inden for alle fem
Aktivitetskomiteer. Særligt flere børn og unge, som udover at skabe nyt liv og aktivitet ude i klubberne
også vil øge de kommunale tilskud til foreningskassen.
skabe en stærkere organisation, der med succes kan gennemføre strategiaftaler med DIF, Team Danmark
og andre fondsstøttede projekter, som vil komme skydesporten til gavn på både kort og lang sigt og
samtidig tilføre mere økonomi til skydesporten.

Tidligere blev medlemsforeningernes bidrag til Dansk Skytte Union indbetalt via forbundene eller direkte fra
flugtforeningerne. I alt ca. 800.000 kr. svarende til ca. 9 pct. af vores omsætningen.
For at drive det nye Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og levere på alle ovennævnte opgaver viser
analyserne et behov for et samlet medlemskontingent på ca. 3,5 mio. kr. eller ca. 28 pct. af omsætningen
Hvordan sammensætter vi en stærkere økonomi og den bedste betalingsstruktur? Det vi skal beslutte på det
ekstraordinære årsmøde.
Der er fremlagt tre modeller, der viser hvordan man fx kan prioritere klubstørrelse, andel af børn og unge
medlemmer osv. i kontingentmodellen (se det udsendte materiale) Uanset model vil prisen for medlemskab
af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) for en gennemsnitlig klub/forening med 90 medlemmer stige
med 76-81 kr. pr medlem om året (2022-priser).
_____
NB! Alle nuværende aktiviteter og opgaver er nu samlet i én politisk, administrativ og økonomisk organisation
i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) med direkte medlemskab og nyt direkte kontingent fra hver af de
363 foreninger. Derfor skal foreningerne også regionalt tage stilling til lokalforbundene og de landsdækkende
forbunds fremtidige virke og evt. kontingent. Derfor kan vi heller ikke opstille hvor meget af de 76-81 kr. pr
medlem om året, som i sidste ende vil ende med at være en merudgift for den enkelte klub.

