Aktivitetsledelsesmøde 2019.09.19
Referent:

Dato:

Varighed/sted:

Tilstedeværende:

Dagsorden: Finn
Referent: Jonas

Torsdag den
19.09.2019

19.00 – 22.00
Randers Skyttekreds
Kærgade 117C
8940 Randers SV

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

1.

2.

Dagsorden
Siden sidst, herunder
-

Information fra landsplan

Netværksmøde – konsulenter
og koordinatorer – 3.-4. oktober
Netværksmøde for formænd i
Vest – 10. oktober
Jonas, Helle og Inge-Birthe var
på besøg i Vingsted d. 17. september, til en snak om hvem
der laver hvad, hvordan vi kan
hjælpe hinanden og en generel
snak om skydningen i Østjylland.
SKV lancerer ny hjemmeside til
registrering og indsendelse af
nye attester.

-

Ansøgninger til Skydebaneforeningen Danmark

Skal ikke længere omkring aktivitetsledelse og skyttekonsulent.

-

Kort info om foreningskontakt
siden sidst

Der laves en oversigt på baggrund af registreringer i CMR.

Praktiske informationer
-

Præsentation af DGI.dk

-

3.

Konklusion:

Budget 2020
o Aktiviteter i 2020 – både pistol og riffel

Jonas

Alle
Kort introduktion til DGI.dk af
Inge-Birthe, om hvor man finder aktuelle arrangementer og
aktiviteter, både i egen og andre landsdele, samt på landsplan.

Økonomi
- Status 2019
-

Ansvarlig:
Alle

Jonas
Der overføres overskud fra
både 2018 og 2019 til 2020.
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o
o

Restbeløb fra 2019
Træner kurser

Det skal aftales hvordan de
forskellige turneringer og
stævner køres. Som udgangspunkt kører de individuelt i riffel og pistol, som de altid har
gjort. Pistol vil meget gerne
have præmier til deres sommer
og vinter turneringer, derfor
tænkes det at der skal være
indskud til disse. Riffel har ikke
præmier til deres tilsvarende,
derfor tænkes de ikke at have
indskud.
Der laves fremover budgetskemaer for aktiviteter mm.
I 2019 og 2020 støtter DGI
Østjylland træner kursus 1 og
2, hvis ikke deltager kan opnå
tilskud fra sin kommune.

4.

5.

6.

-

Udbetaling af refusion i forbindelse med stævner

Der laves en tekst med information om dette, som vedhæftes stævner hvor der gives tilskud.

-

Mulighed for at købe bue-startsæt
med 2/3 dele støtte af DGI

Det tages med på foreningsmødet

-

Profiltøj

Der købes ikke til udvalg eller
ledelse. Der købes vest og tshirt til våbenkontrollanter.

Pletskud.dk
-

Ansvarlig for opdateringer

-

Ønsker og ændringer

Tilskudsregler i 2020
- Findes på pletskud.dk

Dagsorden og indkaldelse til foreningsmøde 24. oktober
Side 2

Jonas
Der skrives under værd-at-vide
hvordan man kan få lagt noget
op på pletskud.dk.
Der skrives også ud om dette,
samt informeres på foreningsmøde.
Tilskudsregler for 2020 blev
ikke aftalt.
Tilskudsregler 2019:
Udbetaling af annonceret Ungdomstilskud på kr. 25.000,drøftet i relation til DGI Skydning Østjylland har betalt indskud for alle deltagere i LDM
og DM.
Holdningen er det ikke udbetales, men forelægges foreningerne på det kommende foreningsmøde.
Forslag sendes til Finn.
Der sendes indbydelse ud snarest muligt.

Jonas

7.

Dagsorden og indkaldelse til møde for
udvalgsmedlemmer 14. november

8.

Riffeludvalg
-

Skolernes DM i Skydning 2019

9.

Pistoludvalg

10.

Årshjul
-

Udvalgsmedlemmer inviteres
direkte.
Forslag sendes til Finn.

Der er sendt information ud til
de foreninger som deltog sidste år, hvoraf næsten alle igen
deltager. Deadlines fremgår af
udsendte information.

Jonas

Landsdelsfinalen afholdes i
Randers Skyttekreds d. 23. november.

Jonas i samarbejde
med RUV

Laves for hvert udvalg, ledelsen og kontoret.

Jonas

Fremtidige ønsker med dette

11.

Eventuelt

12.

Kommende møder

28.9. kl. 9.00: Ledelsesseminar
Afholdes på Horisont (tidl.
Koldkærgaard)
17.10. kl. 19.00: Aktivitetsledelsesmøde
Afholdes i Skytternes Hus
24.10. kl. 17.30: Foreningsmøde
Afholdes på Årslev Kro
07.11. kl. 19.00: Aktivitetsledelsesmøde
Afholdes i Randers Skyttekreds
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

Side 3

Jonas

