
 

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

Referat aktivitetsledermøde nr. 6     07.11.2019 
 

 
                

Referent: Dato: Varighed/sted: Tilstedeværende: 
Dagsorden: Finn 

Referent: Jonas 

Torsdag den 

7.11.2019 

19.00 – 22.00 

Randers Skyttekreds 

Kærgade 117 C 

8940 Randers 

 

Finn Danielsen 

Karin Riis 

Jens Peter Jensen 

Jonas Holst Andersen 

Inge-Birthe Gavnholt 

 

 

 Dagsorden Konklusion:  Ansvarlig: 

1. Siden sidst, herunder  

 

- Godkendelse af referat 

 

 

Godkendt 

 

Alle 

2. Praktiske informationer 

 

  

 

 

 

Der er lavet en landsdæk-

kende turnering for pistol-

skytter, svarende til  

Lapua Cup for riffel. 

 

Der er FOKUS konferencer 

i februar. Informationer 

rundsendes af Jonas. 

 

DGI Østjylland laver en større 
satsning på AUS hvor Jydsk 
Akademisk Jagtforening og 
Akademisk Skytteforening er 
medlem. 
 
De 3 skydebaneforeninger er 
forsat ikke registreret som 
medlem af DGI Østjylland. 
Sten F. Andersen – Advokat i 
DGI har lavet en løsning på 
dette, og Jonas kontakter 
ham for nærmere om denne 
aftale. 
 
Flemming Poulsen – Direktør i 
DGI Østjylland er på ferie i 
den næste måned. 
 

Alle 

3. Økonomi 

- Status 2019 

o Jeg laver en opdatering i mit 

regneark.  

 

 

Finn laver en opdatering 

af arket efter rapport d. 

15. december. 

 

Finn 



 

Side 2 

- Budget 2020 

o Aktiviteter i 2020 – 

både pistol og riffel 

 

 

 

 

o Træner kurser 

 

 

 

 

o Tilskudsregler 2020 

 

 

 

 

- Mulighed for at købe bue-

startsæt med 2/3 dele støtte 

af DGI – Danmark 

 

- Hvad med Airsoft? 

o Hvad ligger der af pi-

stoler hertil på lageret 

 

 

Der henvises til årshjulet 

for 2020. Derudover vil 

der også være trænings-

samlinger samt træner-

kurser i 2020. 

 

Der gives tilskud som skal 

dække den del som de 

ikke får i tilskud fra deres 

kommune. 

 

Foreløbigt besluttet: 

Der betales for indskud til 

DM og LDM i 2020. 

Finn laver et oplæg. 

 

Vi indkøber 1 nyt sæt. 

 

 

 

Der ligger 5 sæt på lage-

ret. 

4. Årshjul for 2020 

 

- Arbejdsopgaver i aktivitetsle-

delsen 

- Arbejdsopgaver i udvalg 

- Arbejdsopgaver administrati-

onen 

 

 

 

Årshjul redigeret, flere 

rettelser tilsendes Jonas 

senest 1. december.  

Arrangeres så fælles er 

først, derefter administra-

tion, pistol og riffel. 

Årshjul er et dynamisk 

redskab som tilrettes lø-

bende. Skal være tilgæn-

geligt på pletskud. 

 

 

 

 

Jonas 

5. Pletskud.dk 

 

 Status 

 

 

 

Formandens infobrev får 

sin egen side. 

Der laves et arkiv for 

gamle invitationer. 

 

Jonas 

6. Dagsorden og indkaldelse til møde 

for udvalgsmedlemmer 14. novem-

ber 

 

Der gennemgås årshjul, 

kørselsgodtgørelse og tøj. 

Mad fra Chicago Roast 

House 

 

Jonas 

7. Riffeludvalg 

 

 Orientering 

 

 

 

Der er udsendt invitation 

til kvalifikationsturnering 

og hyggeturnering. 

 

 



 

Side 3 

Skole DM landsdelsfinale 

afholdes i Randers Skytte-

kreds. Første skydehold 

kl. 10.30. 

Kirsten skal have en liste 

med hvert hold og deres 

deltagere. 

Jonas sender informatio-

ner ud til finalister og for-

eninger. 

 

Der indkøbes skilte med 

skydeleder og banekom-

madør til både riffel og pi-

stol. 

 

8. Pistoludvalg 

 

 Orientering 

 

 

Vinterturnering er opstar-

tet, første runde er af-

holdt. Anden runde på 

søndag.  

Der er lidt problemer med 

at registrere betaling for 

alle skytter. Der aftales 

nærmere på et kommende 

PUV møde. 

 

Samsø har fået lov til at 

skyde vinterturnering på 

hjemmebane. 

 

 

9. Eventuelt 

 

 Bueskydning 
 

 

 

 

 

 

 Foreningsmøde 24.10.2019 
 

 

 Banelægger kursus 
 

 

 Godtgørelse til aktivitetsle-

delsen og udvalg 
 

 

 

Det påtænkes at afholde 

et møde med John Balle 

Jensen omkring bueskyd-

ning i Østjylland. 

Han inviteres til møde i ja-

nuar måned. 

 

Masser af positiv feed-

back.  

 

Landsplan bliver mindet 

om dette jævnligt. 

 

Der gives kr. 2.400,00 til 

medlemmer af aktivitets-

ledelsen. 

Der gives kr. 1.000,00 til 

medlemmer af pistol og 

riffel udvalg. 

 

 

10. Kommende møder 14.11.2019 kl. 17.30:  Le-

delses-, udvalgs- og frivil-

lig-møde 

 



 

Side 4 

 

Afholdes ved DGI Østjyl-

land, Søren Frichs Vej 

42B, 8230 Åbyhøj 

 

28.11.2019 kl. 17.00: Le-

delsesforum 

Afholdes ved DGI Østjyl-

land, Søren Frichs Vej 

42B, 8230 Åbyhøj 

 

23.01.2020 kl. 19.00: Ak-

tivitetsledelermøde  

Afholdes i Skytternes Hus 

 

20.02.2020 kl. 19.00: Ak-

tivitetsledelermøde 

Afholdes i Randers Skytte-

kreds 

 

19.03.2020 kl. 19.00: Ak-

tivitetsledelermøde  

Afholdes i Skytternes Hus 

 


