Referat aktivitetsmøde 21.09 2021
1. Velkomst v./ DGI Østjyllands formand Torben Märcher
Torben Märcher byder alle velkommen
Takker parterne for bidrag til at vi sidder her i dag.
2. Valg af dirigent
Steen F. Andersen udpeges og modtager rollen som dirigent.
Dirigenten noterer at mødet er indkaldt rettidigt – 2.7 2021.
Revideret dagsorden er udsendt rettidigt – 14.9 2021
Dirigenten konstaterer, at mødet er lovligt og beslutningsdygtigt.
Ingen indvendinger hertil.

3. Beretning for 2020 samt orientering om det fremtidige samarbejde om skydning i
DGI Østjylland v. Torben Märcher, Henrik Voight og Lars Høgh.
Da der pt. ikke er en valgt formand for aktivitetsledelsen er formand for DGI Østjylland ansvarlig
for beretningen for 2020.
Formand Torben Märcher afgiver beretning for 2020.
Henrik V. fra Randers Skyttekreds fortæller om hele situationen og at vi sammen skal fokusere på
skydning, på medlemmerne og at vi skal kigge fremad. Der har været møder både i skytternes
hus, hos DGI og det er endt ud i en mæglingsaftale som Henrik V. klart anbefaler at vi skal arbejde ind i og se fremad. Ligeledes at dette aftalegrundlag er et vi alle kan være tjent med.
Lars Høgh - formand for DGI Skydning på landsplan og medlem af DGI’s hovedbestyrelse - takker
for indsatsen og åbenheden for at komme i mål med samarbejdet og forklarer hele processen der
har lagt forud for dagens møde og mæglingsforslaget.
Lars Høgh gennemgår Mæglingsforslaget og intentionerne i mæglingsforslaget forklares, både
omkring økonomi, rammer, beføjelser og aktiviteter
Der spørges ind til den bundne egenkapital kan den bare vokse og stå i DGIs kasse til evig tid?
Svar: Nej, disse midler investeres ikke, der ligger heller ikke flere midler oveni. De stammer fra
den oprindelige bundne egenkapital fra fusionen.
Der spørges ind til hvem står for balancen imellem hvad de frivillige skal løfte og hvad administrationen skal løfte.
Svar: Det foregår i en dialog og vi skal mødes med respekt for hinanden. Lars H. henviser til at på
landsplan skifter dette jo også afhængig af hvilke frivillige der er tilstede og der prioriteres hvilke
opgaver der skal løses og af hvem.
Der spørges ind til om de uforbrugte midler i 2021, er det nogle der kan overføres nogenlunde let,
eller er det noget der forsvinder ned i den lunkne kasse?
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Svar: Lars H. fortæller at uforbrugte midler skal søges inden årets udgang m. konkret formål og
konkret indsats som giver mening jf. værdier og retning for skydning generelt. Landsdelsbestyrelsen kan sige ja og nej til forskellige punkter og de midler der ikke bevilliges overført overføres til
DGIs kasse.
Der spørges ind til den del med at indsatser og aktiviteter skal følge DGIs værdier, hvilke værdier
er det?
Svar: Lars H. henviser til skydningens prioriteter som reelt viser hvilke mål og områder der prioriteres.
Der er dialog omkring TUC – træningscentret som ÅRK er ansvarlig for, her fremlægges pointer
om at det ikke er elite fokus og flere viser opbakning til initiativet. Ligeledes dialog om at det
netop er her et eksempel på at kommunikationen er fejlet imellem skytterne og DGI.
Der var generelt en bred debat omkring indholdet i mæglingsforslaget. Der blev fra flere givet udtryk for, at mæglingsforslaget burde danne udgangspunkt for en ny start og at man bør tiltræde
forslaget.
4. Præsentation af Skydnings regnskab 2020 v. DGI Østjyllands direktør Flemming
Poulsen
Regnskabet præsenteres hovedpointen trækkes frem at der var uforbrugte midler samlet 602.665
kr. som er disponeret til skydning.
Ingen spørgsmål eller kommentarer hertil.
5. Præsentation af Skydnings budget 2021 v. Flemming Poulsen
Budgettet fremlægges
Der er to kommentarer/spørgsmål hertil: Først et ønske om at få regnskab og budget tilsendt /
tilgængelig efterfølgende. Anden kommentar var at det ikke var synligt m. TUC
Korrekt budget og regnskab ligges på pletskud efter fremlæggelsen ved aktivitetsmødet
6. Opgaven for aktivitetsledelsen v. Torben Märcher
Torben erklærer at dette punkt er nævnt tidligere under andre punkter – hovedessensen er, at vi
skal have dialog og gensidig respekt. Samt at aktivitetsledelsen har frie rammer indenfor de værdier og indsatser som DGI Østjylland prioriterer samt de prioriteringer som skydning på landsplan
fastlægger.
7. Valg af formand for DGI Østjylland Skydnings aktivitetsledelse
Karin Riis indstilles, hun accepterer indstillingen.
Der er ikke andre kandidater og Karin vælges hermed.
8. Delmøder for henholdsvis riffel- og pistolskytter:
a. På disse møder vælges en repræsentant til aktivitetsledelsen fra henholdsvis riffel- og pistoludvalg og en formand for hvert udvalg
b. Ligeledes udpeges et passende antal medlemmer til hvert af de to udvalg
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9. Fællesmødet genoptages, hvor der fra riffel- og pistoludvalg refereres om resultat af
valg og udpegning af personer til aktivitetsledelse og udvalg
Riffeludvalget
Der er ingen siddende riffeludvalg ved mødets start
Walther Kristensen og Eva Thomadsen, vælges ind som nye medlemmer
Eva Thomadsen vælges som formand i riffeludvalget og som repræsentant til aktivitetsledelsen
Tillykke med valget.
Udvalget udgøres hermed af følgende medlemmer: Walter Kristensen og Eva Thomadsen
Pistoludvalget:
Ketty Thomsen udtræder fra pistoludvalget – vi takker for den store indsats.
Kenneth Blomgren og Kim Melgaard vælges ind som nye medlemmer
Allan Andersen vælges som formand i pistoludvalget og som repræsentant til aktivitetsledelsen
Tillykke med valget.
Udvalget udgøres hermed af følgende medlemmer: Lotte Boserup, Arny Jensen, Allan Andersen,
Kenneth Blomgren, Kim Melgaard
Lars Gregersen er pt. ”konsulent” på terræn.
10. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
11. Eventuelt
Lotte Boserup anmoder om at alle tager hjem og tjekker hvem der kan og vil på næste kursus og
sig til hvis der mangler flere kurser især fokus på riffel 2 til november – er der nogle der kan deltage så vi ikke skal aflyse dette?
Karin Riis takker for valget og anmoder alle om at går hjem og overvejer om de har ideer til tiltag
/ aktiviteter – så sig det til aktivitetsledelsen så vi kan sætte noget i søen.
Mickael Skot Nielsen takker alle hjælpere og frivillige for deres kæmpe indsats.
Karin Riis takker af for i aften.
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