Aktivitetsledelsesmøde 2 2019
Referent:

Dato:

Varighed/sted:

Tilstedeværende:

Dagsorden: Finn
Referent: Inge-Birthe

02.07.2019

8.00 – 13.00
DGI Østjylland
Søren Frichs Vej 42B
8230 Åbyhøj

Finn Danielsen
Karin Riis
Jens Peter Jensen
Inge-Birthe Gavnholt

Dagsorden
Referat møde 1 d. 3.6.
1.

Økonomi og aktiviteter
2019, herunder
- Gennemgang af
status til dd.
(udsendt 1.7.)
-

Hvad har vi af
økonomi resten
af 2019?

Konklusion:

Ansvarlig:

Referatet godkendt

Alle
Alle

Vi gennemgik budgetopfølgning for årets første 6 måneder.
Der blev udarbejdet budget for resten af 2019.
Se det her.
Primære aktiviteter resten af 2019:
Pistol:
Sommerturnering 25m – 5 runder
LDM 25m
DM 25m
DM i terrænskydning
Vinterturnering 15m – 5 runder
Riffel:
Kvalifikationsturnering til DM 50 og 200 m. – 3 runder
LDM sidste weekend i august i Randers
DM 50m, 200 m og 300m
DM i terrænskydning
15m-turnering (kvalifikation og ’hyggeturnering’)
SkoleDM i riffelskydning
Andet:
Skydesportens dag 15m (inde)
Det blev besluttet, at
- Der ydes fuld deltagerbetaling i 2019 i forbindelse med LDM og DM (Inge-Birthe har ved tidligere lejlighed tilkendegivet at være uenig i denne
disposition)
-

Der prioriteres midler til etablering af underviserkorps, uddannelse af dem og træningssamlinger

-

Der inviteres til foreningsmøde i november inkl.
spisning

DGI Østjylland | Søren Frichs Vej 42B, 2. sal | 8230 Åbyhøj | CVR 18002019 | Tlf. 7940 4300 | oestjylland@dgi.dk | www.dgi.dk/oestjylland

Evt. overskydende økonomi overføres til DGI Østjylland
Skydning 2020.
2.

Plan for aktivitet,
handlingsplan og budget 2020 (inkl. ikke
forbrugte midler i
2019)

Handlingsplan og budget 2020 følger bestyrelsens årshjul:
- Udarbejdelse af første overordnet oplæg 19.9.
- En drøftelse med repræsentanter fra DGI Østjyllands bestyrelse på Koldkærgård-mødet 28.9.
- Færdiggørelse inkl. budget uge 46 (11.-15.11.)
- Godkendelse i bestyrelsen i uge 51 (16.-20.12.)

Finn /
Inge-Birthe

Med udgangspunkt i aktiviteterne i 2019 valgte aktivitetsledelsen, at nedenstående som minimum skal være
en del af handlingsplanen i 2020:
Pistol:
Sommerturnering 25m – 5 runder
LDM 15m og 25m
DM 15m og 25m
DM i terrænskydning
Vinterturnering 15m – 5 runder
Riffel:
15m-turnering (kvalifikation og ’hyggeturnering’)
LDM 15m, 50m, 200m og 300m
DM 15m, 50m, 200 m og 300m
DM i terrænskydning
Kvalifikationsturnering til DM 50m og 200m. – 3 runder
LDM 15m, 50m og 200m (fast weekend)
Terrænskydning i Hevring
SkoleDM i riffelskydning
Andet:
Skydesportens dag 15m (inde)
3.

Drøftelse af fordeling
af opgaver som resultatformidling, medaljer, tilmelding til DM,
DM i skoleskydning
mm. mellem administration og de 2 udvalg
i udesæson 2019.

Der udarbejdes overblik over, hvad vi har liggende af
pokaler og medaljer. Medaljer fordeles efter 1 – 4 – 7.

4.

Pletskud
- nyt design

Stine Bo, der er i et praktikforløb ved DGI Østjylland,
har udarbejdet et oplæg til ny hjemmeside for DGI Østjylland Skydning. Se det på: pletskud.testdgi.dk.
Der var enighed om, at det er et fint oplæg. Der er ønske om, at der kommer et felt mere på forsiden, ligeværdigt med Riffel og Pistol: DGI Østjylland Skydning
(generelt). Det kan muligvis være bjælken ’om os’. Jens
Peter, Stine Bo og Helle arbejder videre med det på tirsdag. Evt. kommentarer sendes til Jens Peter og Helle inden da.

5.

Siden sidst, herunder
-

Side 2

Ansættelse af
skyttekonsulent

Alle

Karin og Jens Peter snakker fordeling af opgaver med
Jonas og Helle efter sommerferien.
Der samles op på dette punkt den 15.8.
Jens Peter
Stine Bo

Alle
Et enigt ansættelsesudvalg pegede på Jonas Holst Andersen som ny skyttekonsulent for DGI Østjylland Skydning. Jonas er blevet ansat pr. 1. august 2019.

-

Information fra
landsplan

Der er kommet oplæg til mail til foreningerne om Skydesportens dag den 12.10. Det sendes videre til foreningerne via Nyhedsbrev 2, der udsendes i denne uge.
Der er udarbejdet et internt arbejdspapir om Fælles mål
2020.
Der er udsendt en pressemeddelelse om projekt FOKUS.

-

Andet

Der er nogle skytteforeninger, der er interesserede i at
starte bueskydning op som en ekstra aktivitet. Pt. er
bueskydning i gang i Nr. Djurs. Herudover er det Gjerrild, Livslang Idræt i Skanderborg og Galten FS. Vi har 2
sæt til udlån. Det ene er pt. i Nr. Djurs, det andet er på
lageret.
Vi talte om at finde ressourcepersoner til Bueskydning,
Airsoft og IR-våben-arrangementer i trit med, at der er
efterspørgsel fra foreningerne. Vi har i den forbindelse
mulighed for at give et mindre honorar for opgaven.

6.

Nyt fra Riffeludvalget

Punktet udsættes til den 15.8.

Jens Peter

Punktet udsættes til den 15.8.

Karin

Det besluttes, at der skal være fuld fokus på aktiviteterne i efteråret, så det vil passe med start af ledelsesproces slut 2019/start 2020.

Inge-Birthe

Fra sidste referat: De overordnede økonomiske retningslinjer besluttes i ledelsen. Udvalgene træffer selv
beslutninger om præmier
mv. indenfor de givne rammer.

7.

Nyt fra Pistoludvalget
Fra sidste referat: De overordnede økonomiske retningslinjer besluttes i ledelsen. Udvalgene træffer selv
beslutninger om præmier
mv. indenfor de givne rammer.

8.

Ledelsesproces 20192020
– kort orientering og
mødeplan

9.

Praktiske informationer, herunder
Fordeling af og udlevering af PC’er

Alle
Jens Peter har tjekket Skydnings PC’er.
Følgende er udleveret:
1 til Finn
1 til Jens Peter
1 til riffeludvalget
Herudover 1 printer til riffeludvalget
Karin får 1 pc fredag den 5.7.

Forretningsordenen
underskrives den 2.7.
Side 3

Vi kom af sted uden at få skrevet under, så det gøres på
næste møde den 15. august.

10.

Eventuelt

Ingen punkter

Alle

11.

Kommende møder i
2019

15.8. kl. 19.00-22.00: Ledelsesmøde

Finn

19.9. kl. 19.00-22.00: Ledelsesmøde
28.9. dag og aften: Ledelsesseminar Koldkærgaard
28.11. kl. 17.00-21.00: Ledelsesforum
12.

Næste møde

15.8.2019 kl. 19-22

Sted

Skytternes Hus

Side 4

