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Møde i PUV. 
Dagsorden Referat.  

 
                

Referent: Dato: Varighed/sted: Tilstedeværende: Gæster: 
 

 01.12.21 Kl.18 – 21 
Hos Arny Jensen 
Elsted Høj 23 St, tv 
8520 Lystrup  
 

Kim Melgaard 

Arny Jensen 

Kenneth Skovbjerg Blomgren AF-

BUD 

Lotte Boserup 

Allan Andersen - Sygemeldt 

 

 

 Dagsorden Konklusion:  Ansvarlig: 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt Lotte / Kim 

2. Konstituering af PUV Kim Melgaard – Konstitueret Formand  

Lotte Boserup – Næstformand 

Arny Jensen  

 

Alle løfter i flok.  

 

KIM / Lotte 

3. Status Combi – luft / Luftter-
ræn 

 

 

Alle vores ting på lagret er blevet fjernet – smidt 

ud. Arny er i gang med at få styr på alt det vi skal 

have lavet og indkøbt på ny.  

Arny er i gang med at redigerer de dokumenter og 

andet der skal bruges. Der skal laves skilte og en 

del andre ting, som han er i dialog med kontoret 

om.  

Der er taget kontakt til Vestereng / Finn Danielsen 

vedr. afholdelse af et event og prisen er 4000,00 

inkl. opbevaring af vores ting.  

Allingåbro skytteforening skal have 2000,00 inkl. 

opbevaring.  

Der skal bruges ca. 14-16 pax. når der skal afhol-

des event.  

Vi har 5 Luftpistoler på lagret og dem vil vi have 

hjem og de bliver opbevaret i boksen i Allingåbro 

Skytteforening.  

Der er stadigvæk en del som skal laves …. 

 

Det er 1 helt års arbejde vi skal have samlet op på 

igen.  

 

Planen er at eventet skal udvikle sig til en fast tur-

nering om sommeren. 

Vi vil rigtig gerne have et afløst skab til vores ting, 

på lagret.  

Det er kun PUV der skal have adgang til det.  

 

Arny 



 

Side 2 

Corona: Vi tager selvfølgelig vores forholdsregler 

og hvis vi stadigvæk har Corona, så skal der vises 

Coronapas og alle have armbånd på, hvis de er 

negative/vaccineret. Armbånd skal bestilles på 

kontoret / Vingsted.   

 

Konklusion: Vi starter med et Event og ser der ef-

ter hvor stor tilslutning og tager stilling til hvor 

stor turneringen skal være. 

 

 

Der skal laves Teser til at uddele til LDM 15m 

d.26-27.2.22, på at Eventet kommer i løbet af 

sommeren. Kontoret skal ind over det.  

 

PUV ønsker adgang til filer ved DGI, skilte og fly-

ers mv.  

 

PUV ønsker USB pinde til hvert medlem.  

 

4. Gennemgang af Årshjul Gennemgået Årshjulet og Lotte laver et Årshjul 

kun til PUV. 

 

 

 

 

KIM / Lotte 

5.  
Gennemgang af Forretningsorden 

 

Godkendelse af forretningsorden for Pistol afd.  

 

KIM / Lotte 

6. Status vinterturnering 
 
 

Rigtig mange skytter tilmeldte. Køre godt, dog 

med lidt mangler på forplejnings siden i nogle for-

eninger. 

 

Der er ingen problemer.  

 

Medaljer – Pokaler til nr. 1 og gavekort. Resten 

Medaljer og gavekort.  

BK/JUN der får alle medalje, pokal og gavekort. 

  

Hold: Vinderholdet får Pokal, medaljer og diplo-

mer, resten medaljer og diplomer. 

 

 

Lotte 

7. LDM 15m  
 

 

Der laves indbydelse til næste møde. Dato er plan-

lagt. D.26 & 27.2.22 i Allingåbro Skytteforening.  

 

 

 

Lotte 

8. Sommerturneringen 25m 
 

 

Starter vi på i det nye år. 2022  

 

 

KIM / Lotte 



 

Side 3 

9. Terræn 
 

Pt. mangler vi folk på terræn, men der arbejdes på 

sagen. 

Lars Gregersen er konsulent på Terræn. Han sæt-

ter Landsdelshold til DM og melder skytter til, hvis 

det er nødvendigt.  

 

 

 

KIM 

 

 

 

11.  
Forplejning til Turneringer i 
DGI Østj.Skydning 
 
 
 

 
 
 

På baggrund af de sidste turneringsrunders for-

plejning til de frivillige (det være sig frivillige i for-

eningerne, PUV og Våben kontrollanter) har vi be-

sluttet d.d. 

At følge DGI’s anbefalinger til forplejning til (frivil-

lige) til vores turneringer i DGI Østj, Skydning.  

 

Vi anbefaler foreningerne at serverer rundstykker, 

kaffe/ te evt., frugt, vand, Sandwich til middag el. 

et andet supplement til frokost og kaffe og kage til 

eftermiddag. Det er det som vi anbefaler til vores 

andre idrætsgrene og kurser i Østjylland.  

 

Det indebærer at alle foreninger skal have 125,- 

kr.pr frivillige til forplejning.  

Dette bliver oplyst alle foreninger i info skrivelser i 

forbindelse med turneringer.  

Anbefalingen træder i kraft pr.d.d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTE 

12 Eventuelt: Julegaver: Til PUV & ad hoc medhjælper. Kim 

tager det med på Aktivitetsledelsesmøde. 

 

Tøj til PUV: T-shirts og Trøjer med logo DGI 

Østjylland Skydning på.  

Det tager Kim med på møde i Aktivitets ledel-

sen.  

 

 

Punktet kommer på dagsorden til næste 

møde.  

 

 

13. Næste møde 
 
 
 

 

5.1.22 i Allingåbro Skytteforening kl.18.00 

Lotte sørger for aftensmad.  

 

 


