Aktivitetsledelsesmøde 3 2019
Referent:

Dato:

Varighed/sted:

Tilstedeværende:

Dagsorden: Finn
Referent: Inge-Birthe

Torsdag den
15.8.2019

19.00 – 21.30
Skytternes Hus
Gøteborg Alle 11
8200 Århus N

Finn Danielsen
Karin Riis
Jens Peter Jensen
Jonas Holst Andersen
Inge-Birthe Gavnholt

1.

Dagsorden
Siden sidst, herunder
-

Velkommen til Jonas

Konklusion:

Jonas fortalte bl.a. om, hvad den første uge som skyttekonsulent
er gået med.
Jonas og Helle er også gået i gang med at lave en oversigt over,
hvad der ligger på lageret og rydde op.

2.

-

Information fra
landsplan

Der har været sommerferie, så der er ikke nyt siden sidst.
Jonas, Helle og Inge-Birthe besøger de ansatte i DGI Skydning på
landskontoret i Vingsted den 17. september.

-

Ansøgninger til Skydebaneforeningen
Danmark

Der er kommet en ansøgning fra Vestereng. Finn har underskrevet den som formand fra DGI Østjylland Skydning og den er sendt
til Skydebaneforeningen med påtegning om, at vi administrativt
er opmærksomme på, at der kan være en konflikt i dette. Fremover skal alle ansøgninger behandles af hele aktivitetsledelsen.

-

Ingen info om aktivitet i skydning til
formanden

Finn refererede i denne mail primært til DGI.DK og udfordringer
med at finde det, man har brug for på DGI-hjemmesiden.

Praktiske informationer
Underskrifter på forretningsordenen

De 3 forretningsordener blev gennemgået, tilrettet og underskrevet. Forretningsordenen for aktivitetsudvalget sendes videre til
bestyrelsen til godkendelse.

Foreningsmøde i efteråret

Indhold og form til foreningsmøde den 24. oktober kl. 17.30 på
Årslev Kro blev drøftet. Der er enighed om, at der skal være plads
til dialog med foreningerne med fokus på aktiviteter, evt. med udgangspunkt i ledelsens og udvalgenes oplæg til handlingsplan
2020. Endvidere forskellig aktuel information, herunder nyeste om
våbenloven og tiltag på kurser og uddannelse.

Fællesmøde for ledelse,
udvalg og frivillige i nov.

Alle udvalg og andre frivillige i DGI Østjylland Skydning inviteres
til møde den 14. november kl. 17.30 ved DGI Østjylland. Emner:
Præsentation af Jonas og Helle, praktiske informationer og tid til
at snakke aktiviteter.
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3.

Faste punkter på dagsordenen på aktivitetsledelsesmøderne fremover

Seneste budgetopfølgning
Oversigt over aftaler (foreningsbesøg, foreningsmøder mv.) til dd.
Oversigt over aktiviteter til dd.
Nyt fra udvalgene

Nyhedsbrev fra formanden

Form og indhold på det udsendte nyhedsbrev fra formanden blev
drøftet. Det bliver besluttet, at Finn fortsat laver informationsbrev
4-5 gange om året til foreningerne. Finn sender det til Jonas, som
læser det igennem og sender det ud til foreningsformænd og andre, der ønsker det. Brevet laves på DGI brevpapirskabelon. Der
er selvfølgelig opmærksomhed på, at indholdet skal være relevant
og af interesse for foreningerne.

Pletskud
Nyt design

Siden er stort set tilrettet med de seneste ønsker.
Der skal revideres i dokumenterne på siden.
Karin og Helle B. orienterer på hhv. pistols og riffels Facebooksider om, at siden først er oppe at køre i uge 35, og at vi ingen
Pletskud har indtil da.

4.

Økonomi, herunder
Gennemgang af status til
dd.
Hvad har vi af økonomi resten af 2019?

Budgetopfølgningen pr. 15.8. var sendt rundt inden mødet.
Der er følgende ønsker fra pistoludvalget:
- 1 bliver uddannet som banelægger
- Våbenkontrollanterne får profiltøj.
Jonas og Helle finder nogle forslag til profiltøj og priser til næste
møde. Evt. kan det prøves på mødet i november.
Trænerområdet er prioriteret. Der skal derfor tages action på instruktør- og uddannelsesområdet, så vi kan nå at bruge nogle af
budgetpengene 2019 til dette. Instruktørgruppen skal kortlægges
og der skal udbydes trin1- og trin2-uddannelser som 1 samlet forløb (både riffel og pistol) over 2 hele dage.

Budget for 2020 inkl. overskud fra 2019

Budget 2020 bliver en del af arbejdet med handlingsplan 2020.

5.

Handlingsplaner/årshjul og
arbejdsbeskrivelser for
konsulent og koordinator

Udvalgene udarbejder oversigt over aktiviteter og drejebøger for
de enkelte aktiviteter. I den forbindelse skal det også aftales,
hvilke opgaver, der løses af udvalgene og hvilke af administrationen.

6.

Handlingsplaner for aktivitetsudvalg

Jonas og Helle udarbejder oplæg til årshjul for aktivitetsledelsen.
Jonas sender foto rundt af årshjul-tavlen, der hænger på kontoret
– som inspiration til det videre arbejde.
Alle fra aktivitetsledelsen deltager lørdag den 28.9. på Horisont.
Der kommer dagsorden og invitation med tilmelding ud i næste
uge.

Side 2

7.

Ledelsesproces 2019-2020
– kort orientering og mødeplan

Ledelsesproces sættes i gang i starten af 2020.

8.

Nyt fra Riffeludvalget

Jens Peter orienterede om de aktuelle aktiviteter.

9.

Nyt fra Pistoludvalget

Karin sender referat rundt fra seneste møde.

10.

Eventuelt

Ingen punkter.

11.

Kommende møder i 2019

19.9. kl. 19.00: Ledelsesmøde
Afholdes i Randers Skyttekreds, Kærgade 117C, 8940 Randers SV
28.9. kl. 9.00: Ledelsesseminar
Afholdes på Horisont (tidl. Koldkærgaard)
24.10. kl. 17.30: Foreningsmøde
Afholdes på Årslev Kro
14.11. kl. 17.30: Ledelses-, udvalgs- og frivillig-møde
Afholdes ved DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 8230 Åbyhøj
28.11. kl. 17.00: Ledelsesforum
Afholdes ved DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 8230 Åbyhøj
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