Referat Aktivitetsledermøde nr. 8
Møde:

Dato:

Varighed/sted:

Tilstedeværende:

Mødeleder: Karin
Referent: Bjarke

torsdag den
28.10.2021

19.00 – 22.00
Randers Skyttekreds

Karin Riis
Allan Andersen
Eva Thomadsen (har tilbudt at stå for kaffe mv)
Bjarke Nordentoft

1.

Dagsorden
Godkendelse af sidste referat

Konklusion:
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.

Handlingsplan 2022
Vi laver sammen handlingsplan for 2022 m. inspiration i 2021, udkast lavet af konsulenten samt input
fra foreningsmødet

Dialog om handlingsplanen – justeringer efter drøftelserne.

4.

Vedhæftet fil: Handlingsplan 2021 – skydning
Vedhæftet fil: Handlingsplan 2022 - udkast
Budget 2022
Vi ligger budget for 2022, med inspiration fra tidligere år, samt input fra foreningsmødet og de ønsker der er kommet frem.
Herunder dialog om principielle satser mv.
Vedhæftet fil: Budget 2022 UDKAST

Ellers er handlingsplanen godkendt.

Det aftales at vi laver et mere overordnet budget således at vi får mere handlefrihed i løbet af året.
Det aftales at vi fortsat har et mere detaljeret budget til intern brug og styring.
Det aftales at godtgørelse for aktivitetsledelse fastsættes til 4.000 og at godtgørelse til udvalgsmedlemmer fastsættes til 2.000
Det aftales at vi i 2022 fastholder de fleste nuværende initiativer/satser og at vi
kigger ind i en overgangsperiode i 2023 og de efterfølgende 2-3 år hvor støtte
til aktiviteterne langsomt udfases – vi mangler dog viden om perioden efter
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Handling (Hvem+hvornår)

5.

6.

7.

Gennemgang af årshjul
Spørgsmål mv. til årshjulet gennemgås og tilrettes..
Vedhæftet fil: årshjul 2020
Tarif/Takster for leje af baner, forplejning mv. ved
stævner
Tidligere har der været meget stor forskel i hvor
meget der takseres for et kursus, stævne mv. i forplejning, lokale leje mv. afhængig af hvor kurset
mv. afvikles – kan/skal vi lave fælles retningslinjer
herfor?
Indsatser slut 2022
Kan vi igangsætte nogle initiativer slut 2021 indenfor det nuværende budget som giver mening og
kan skabe positive aktiviteter?

Forslag 1: afvikle banekommandør eller skydeleder
kursus m. fuld tilskud
Forslag 2: indkøbe airsoft challenge sæt
8. Eventuelt?
9. Punkter til kommende møder
10. Fastlæg dato for kommende møder:

2023 for at kunne fastlægge noget pt. og håber at havde noget til næste budgetperiode.
Udsættes til næste møde

Der er allerede et lignende skema udarbejdet – Karin sender dette til andre.
Dette kigges efter og evt. justeres i aktivitetsledelsen.

Forslag 1: Godkendt
Bjarke koordinerer m. Lotte og forsøger at afholde disse i slutningen af året.
Forslag 2: Godkendt
Bjarke er ansvarlig for indkøb.

- ?
Møde i aktivitetsledelsen:
Dato: mandag d. 29.11 Tidspunkt: 19-22 Sted: Randers Skyttekreds ?
Aktivitetsmøde 2022:
Dato: Tidspunkt: Sted:

Side 2

