Møde 2 i PUV 2019
Referent:

Dato:

Varighed/sted: Tilstedeværende:

13.08.2019

19.00 – 22.00
Ebeltoft
skytteforening

Gæster:

Karin Riis
Lotte Boserup
Sonja Andersen
Ricco Andersen
Ketty Thomsen
Allan Andersen

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Konklusion:

1.

Ansvarlig:

2.

Godkendelse af referat

Intet referat fra første møde

3.

Referat fra møde i
aktivitetsledelse

4.

Status sommerturnering,
herunder orientering vedr.
medaljer og gavekort til 25 m

Ingen udlevering af medaljer og gavekort for
sommerturnering førend til LDM.
Sommerturnering er stort gennemført.

Lotte

5.

Status LDM 25 m, herunder
orientering vedr. medaljer og
gavekort til LDM

Lotte

6.

Status DM 25 m

7.

Status DM i terræn, herunder
login til skytter til DM i terræn

1 skydetid til LDM skal være fin/grov program,
hvor der kun skydes med kaliber 22.
Fremadrettet skal det være en del af
sommerturnering 2020. Skydetiden kan være
midt på dagen.
Der skal sendes tilmelding til Lotte, da hun står
for at stille landsdelshold. Lotte skriver på
facebook til weekenden.
Lars Gregersen ÅPK står for tilmelding til dm i
terræn.

8.

Status vinterturnering,
herunder indskud og medaljer
til vinterturnering

Efterårsferie og vinterferie skal friholdes for
turneringsafholdelse fremadrettet. Det skal
forsøges at afholde to steder ved hver runde.

Ketty/Allan

9.

Status terrænskydning
generelt

Der arbejdes videre med planlægning af en
terrænskydning i 2021

Ricco

10.

Skydesportens dag

11.

Orientering vedr. nyt program
til at lave et samlet resultat,

Punktet er på dagsordenen til møde for
aktivitetsledelsen. Lotte skriver lige en husker på
facebook pistol
Lotte viste programmet. Udbredt begejstring for
programmet.

Godkendt - Lotte har dog punkter til eventuelt.

Lotte

Lotte

Lotte

når der er afholdt flere
runder. Kan det komme med i
stævneprogrammet?
12.

Eventuelt:
* Uddannelse banelægger –
vi har ingen banelægger i
østjylland til terræn.

Karin spørger i aktivitetsledelsen, om der er
penge til uddannelse banelægger og hvor man
kan deltage i kurset. Skal der også uddannes en
stationschef – Karin undersøger.

Karin

*Skydesportens dag – får vi
noget materiale og hvilken
hjælp får vi?

Karin spørger til mødet i aktivitetsledelsen. Lotte
har efterfølgende fået en del materiale.

Karin

*Der ligger materialer for
luftterræn på Vestereng. Kan
vi få lov til at opbevare indtil
videre?

Karin spørger Finn, om vi kan få lov til at
opbevare det indtil videre.

Allan/Ricco

*Vi nedsætter en
aktivitetsgruppe til luftterræn,
som står for det og vi vil
gerne finde en anden bane,
der kan stå for det.
*Våbenkontrol – skytter er
trætte af våbenkontrol.

13.

Karin

Karin

Skytter er trætte af våbenkontrol, men PUV
bibeholder beslutning af 21/8 2015 fra PUV
møde, hvor det er besluttet, at der skal være
våbenkontrol til alle stævner i videst muligt
omfang.

Tøj: PUV vil gerne have en jakke,
hvor der står pistoludvalget.
Våbenkontrollanterne vil gerne
have tøj, de har ikke fået i to år.
Arny, Bjarne, Alf, Poul.

Karin spørger til mødet i aktivitetsledelsen.

Næste møde

18/9 2019 kl. 19.00 i Grenaa.
29/10 2019 kl. 19.00 i DPK,
Dronningborghallen.

Karin

Karin

