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Referat Aktivitetsledermøde nr. 9 
 

 
                

Møde: Dato: Varighed/sted: Tilstedeværende: 
Mødeleder: Karin 

Referent: Bjarke 

torsdag den 

2.12.2021 

19.30 – 23.00  

Randers Skyttekreds 

Karin Riis 

Kim Melgaard 

Eva Thomadsen (har tilbudt at stå for kaffe mv) 

Bjarke Nordentoft 

 

 Dagsorden Konklusion:  Handling (Hvem+hvornår) 

1.  Godkendelse af sidste referat 
 

Godkendt  

2.  Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt m. få justeringer.  

3.  Gennemgang af årshjul 
Spørgsmål mv. til årshjulet gennemgås og tilrettes.. 
 
Vedhæftet fil: årshjul 2020 

Dialog omkring årshjulet samt gennemgang af dette – der laves mindre justeringer 
og den godkendes herefter. 
Rettelserne skrives ind og rundsendes herefter. 
 

 

4.  Gennemgang af forretningsordener  
 
Vigtigt de er læst forud og eventuelle rettelser eller 
spørgsmål medbringes.  
 
Vedhæftet fil: Forretningsorden aktivitetsledelsen 
Vedhæftet fil: Forretningsorden pistoludvalget  
Vedhæftet fil: Forretningsorden riffeludvalget 

Forretningsorden for aktivitetsleden er godkendt med enkelt rettelse omkring spe-
cificering af at man kun kan repræsentere én medlemsforening af gangen på det 
pågældende møde. 
Forretningsorden for aktivitetsledelsen underskrives ved næste møde. 
 
Forretningsorden for begge udvalg godkendes og medbringes til næste møde til 
underskrift. 

 

5.  Økonomi 
-Status på 2021 
-Status budget 2022 
-Revidering af ansøgning om uforbrugte midler 
-tilskudsregler 2022 
 

Budgetter og regnskaber gennemgås. 
 
Tilskudsreglerne drøftes og fastlægges  
 

 



 

Side 2 

 

Vedhæftet fil: Aktivitetsbalance_november 

6.  Status på PUV, ændringer mv. 
 

Kim Melgaard er tiltrådt som konstitueret repræsentant til aktivitetsledelsen pga. 
Allans sygemelding. 
 
Lotte er tiltrådt som næstformand. 
Arny er i gang med at indkøbe de ting der mangler til kombiluft skydning 
 

 

7.  Status på projekterne TC og TUC 
Karin gíver update efter evalueringsmødet i man-
dags. 
 

Karin orienterer om mødet og status på projekterne.  

8.  Orientering fra møde i Jyllandsudvalget 
 

Eva deltog i mødet og orienterede aktivitetsledelsen om indholdet. 
Næste møde er 16. november 2022 – Dalgas Centret 
 

 

9.  Eventuelt? Det aftales at der skal kigges på t-shirts/tøj til udvalgene – både supplere dem der 
mangler veste men ligeledes indkøbe t-shirts med tryk. 
 
Det aftales at der skal indkøbes 7 usb sticks til udvalgene. 
 
Det aftales at der sættes telefon numre på aktivitetsledelsens medlemmer ind på 
pletskud.dk 
 

 

10.  Punkter til kommende møder - ”Siden sidst” punkt tilføjes efter punkt 2 til fremtidige dagsordener 

-  

 

11.  Fastlæg dato for kommende møder: Møde i aktivitetsledelsen: 27.1 – 19-21 
Dato: Tidspunkt:  Sted:  
 
Udvalgsmøde d. 8.2 – Søren Frichsvej m. spisning kl 18 – 21 
 
Aktivitetsmøde 2022: (Aktivitetsmøde i Vingsted 21.5) 
Dato: 7.5 Tidspunkt: 9-15 Sted: Bjarke undersøger lokationsmuligheder 

 


