DIALOGMØDE OM SKYDESPORT DANMARK
Miljø
Udvikling

Fællesskab
Sikkerhed

Sport

AGENDA
• Velkomst v/næstformand Erik Mouritsen
• Introduktion v/Reinholdt Schultz, Mannov - PR & Kommunikation
• Sammen i skydesporten v/generalsekretær Lars Green Bach
• Spørgsmål og bemærkninger

• Afrunding og den videre proces v/unionsstyrelsesmedlem Anders Sode

Sammen i skydesporten
Vejen til fremtidens skydesport i Danmark

Fremtidens skydesport
• Formål?

• Hvilke udfordringer?

En tidssvarende medlems- og
interesseorganisation for
skydesporten i Danmark

Tydelighed om formål, vilkår og vejen til
en ny organisering af skydesporten i
Danmark

• Hvad er baggrunden?

• Processen?

Foreningsundersøgelsen fra
2020, der undersøgte
foreningslivet i Dansk Skytte
Union, samt idrættens og
samfundets generelle udvikling

• Målgruppe?
Skytteforeninger og skytter i
Danmark

❶ Vedtægter, Lovregulativer, økonomiske

scenarier og Q&A
❷ Dialogmøde om opgaver på vejen, som
skal løses i fællesskab
❸ Udarbejdelse af materialer
❹ Dialogmøde om materialer og udviklingsplan
❺ Fortællingerne deles
❻ Repræsentantskabsmøde

❹

❸

• Succeskriterier?
Skytteforeningerne i
centrum når det gælder:
- Foreningsdrift og udvikling
-Frivillighed
- Interessevaretagelse
- Enkel organisatorisk
struktur
- Vejen til olympisk
topsport
- Kommunikation
- Samspil med andre
organisationer og
myndigheder

FORMÅL
• En tidssvarende medlems- og interesseorganisation for skydesporten i Danmark,
der som hovedorganisation for skydesport i Danmark kan virke for, at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fremme al skydesport i Danmark
Fremme klubbers/foreningers adgang til tidssvarende skydeanlæg
Styrke skydesportens image og anseelse i befolkningen
Synliggøre skydesporten og skydeklubbernes arbejde
Udvikle skydeaktiviteter for alle aldersgrupper
Fremme socialt samvær gennem skydesport
Fastholde skydesporten som olympisk topidræt
Arbejde for en grønnere skydesport
Fastholde og udvikle den danske elite
Fremme en sikker skydesport, som trygt kan dyrkes af alle

• Formålet er tillige at varetage skydesportens interesser såvel nationalt som
internationalt, og optræde som fællesorganisation over for myndigheder og
offentligheden.

BAGGRUND
• Dansk Skytte Unions foreningsundersøgelse 2020
•
•
•
•
•
•

Forvirrende struktur og organisering.
Middelmådig kommunikation med foreningerne.
Offentlighedens syn på skydesporten (medier og politikere).
Lovgivning (eks. våbenloven) giver foreningerne problemer.
Uklar rådgivning og tilbud.
Stigende antal administrative opgaver og voksende bureaukrati.

• Idrættens og samfundets udvikling
• Tendenser i samfundet af betydning for at skabe relevante og attraktive foreninger og aktiviteter i fremtiden:
•
•
•
•
•
•

Digitalisering
Bæredygtighed
Kommercialisering
Demografisk udvikling
Sundhedsfokus
Individualisme

• Danmarks Idrætsforbund politiske program
1.
2.
3.

Sammen om idræt og bevægelse → Udvikle eksisterende foreninger og nye typer af fællesskaber i og omkring foreningslivet.
Fremtidens idræt for børn og unge → Styrke idrættens og foreningslivets rolle i børn og unges liv.
Idrætten tager ansvar → Styrke idrættens sociale rolle i samfundet og formulere konkrete initiativer for reducering af idrættens
klima- og miljøaftryk.

MÅLGRUPPE
Skytter og foreninger inden for:
• ISSF Pistolskydning
• ISSF Riffelskydning
• Flugtskydning
• Dynamisk Sportsskydning
• Sortkrudtskydning

NY ENKEL ORGANISERING

• Bestyrelsen
• Aktivitetskomiteer
• Appeludvalget

• Arbejdsgrupper
• Administrationen

Fagligt og udførende niveau

• Årsmødet

Politisk niveau

Foreningerne i
Skydesport Danmark er
organiseret igennem:

Pause
5 min

GRUNDLAG OG VILKÅR

KONTINGENTMODEL
Forenings- og medlemskontingent pr. år
Kontingent pr. foreninger (som d.d.)
Kontingent pr. medlemmer

Eksempel: X-købing Skytteforening med 90 medlemmer
2.600 kr.
100 kr.

Foreningskontingent (inkl. forsikring)

2.600 kr.

Medlemskontingent

9.000 kr.

I alt til Skydesport Danmark
Eksempel A - Kontingent Dansk Rideforbund pr. år

11.600 kr.

Eksempel: X-købing Rideklub med 90 medlemmer

Kontingent pr. foreninger (stævneklub C/D))

7.500 kr.

Foreningskontingent

7.500 kr.

Kontingent pr. medlemmer (inkl. forsikring)

33,26 kr.

Medlemskontingent

2.993 kr.

I alt til Dansk Rideforbund
Eksempel B - Kontingent Danmarks Automobil Sports Union pr. år
Kontingent pr. foreninger
Kontingent pr. medlemmer (Aktivt medlem)

Kontingent pr. medlemmer (Ordinært
medlemskab)

Eksempel: X-købing Automobilsports Klub med 90 medlemmer

0 kr.

Foreningskontingent

0 kr.

550 kr.

Medlemskontingent

49.500 kr.

I alt til Danmarks Automobilsports Union

49.500 kr.

Eksempel - Kontingent Danmarks Jægerforbund pr. år
Kontingent pr. foreninger

10.493,40 kr.

Eksempel: X-købing Jægerforening med 90 medlemmer
0 kr.

Foreningskontingent

0 kr.

797 kr.

Medlemskontingent

71.730 kr.

I alt til Danmarks Jægerforbund

71.730 kr.

ØKONOMIFLOW SCENARIE

11%

Konkrete nationale aktiviteter inden
for skydedisciplinerne

Nuforventet og/eller kendte beløb

Indtægter SD

12%

Nationale udviklingsprojekter
(Strategispor 1-5)

Ca. 11. mio. kr.
1% 9%

24%

16%

21%

Foreningsservice

13%

Foreningsadministration

0%
19%
24%
7%

36%

Tilskud, DIF
Tilskud, Team Danmark

International skydesport og
olympisk topsport
(inkl. Team Danmark)

Foreninger
Medlemmer
Sponsor og fonde
Tilskud, refusion, støtteforening og SKV
Salg, renter og øvrige indtægter

Aktivitetskomiteer indtægter

7%

Fællesomkostninger og
afskrivninger

Fremtidens skydesport
• Formål?

• Hvilke udfordringer?

En tidssvarende medlems- og
interesseorganisation for
skydesporten i Danmark

Tydelighed om formål, vilkår og vejen til
en ny organisering af skydesporten i
Danmark

• Hvad er baggrunden?

• Processen?

Foreningsundersøgelsen fra
2020, der undersøgte
foreningslivet i Dansk Skytte
Union, samt idrættens og
samfundets generelle udvikling

• Målgruppe?
Skytteforeninger og skytter i
Danmark

❶ Vedtægter, Lovregulativer, økonomiske

scenarier og Q&A
❷ Dialogmøde om opgaver på vejen, som
skal løses i fællesskab
❸ Udarbejdelse af materialer
❹ Dialogmøde om materialer og udviklingsplan
❺ Fortællingerne deles
❻ Repræsentantskabsmøde

❹

❸

• Succeskriterier?
Skytteforeningerne i
centrum når det gælder:
- Foreningsdrift og udvikling
-Frivillighed
- Interessevaretagelse
- Enkel organisatorisk
struktur
- Vejen til olympisk
topsport
- Kommunikation
- Samspil med andre
organisationer og
myndigheder

Spørgsmål og bemærkninger
Skydesport Danmark og vejen dertil

AFRUNDING OG DEN VIDERE PROCES
Miljø
Udvikling

Fællesskab
Sikkerhed

Sport

