Referat Aktivitetsledermøde nr. 2
Møde:

Dato:

Varighed/sted:

Tilstedeværende:

Mødeleder: Karin
Referent: Bjarke

mandag den
19.09.2022

19.00 – 22.00
Randers Skyttekreds

Karin Riis
Kim Melgaard (afbud)
Eva Thomadsen
Bjarke Nordentoft

1.
2.
3.

Dagsorden
Godkendelse af sidste referat
Godkendelse af dagsorden
Generel orientering/runde

Konklusion:
Godkendt
Godkendt
ADM:
Status på skydesportens dag 2022 (3 deltagende foreninger (Lyngby, Allingåbro og
Ebeltoft)
Status på skole DM 2022 (4 deltagende foreninger (Lyngby, Samsø, Nørre Djurs og
MidtDjurs – Landsdelsfinale afholdes højst sandsynligt hos MidtDjurs)
IR Våben har fået en grundig gennemgang/eftersyn, fået skiftet batterier, kabler
mv. og bør være fuldt funktionsdygtige og indskudt, det ene sigtemiddel er til rep.
Pga. defekt
Foreningsmødet (9 tilmeldte – Randers, Rønde, Allingåbro, Skydebaneforeningen
Aarhus & Grenå – 1 uge tilbage til sidste tilmelding – kun 1 medlemssystem deltager, 3 andre har meldt fra)
”Fokus forløb” på vej i MidtDjurs
PUV:
Pt. er det presset, der kigges efter mulige kandidater som kan bakke op og tage opgaver i
udvalget.
Udfordringer omkring indbetaling af indskud, der skal sikres en ensartethed.
RUV:
Alt kører efter planen
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Handling (Hvem+hvornår)

4.

Træningscenter Østjylland

1.

Tilsagn for 2022:
Der er givet tilsagn om 25.000 til projektet i 2022 – ud fra tilsendte materiale godkendes udbetalingen som planlagt.

2.

Deltagelse på foreningsmødet
Finn har forslået/tilbudt at Anna og Frederik kan deltage på foreningsmødet og
fortælle om tilbuddet
Det vil være super det vil vi gerne tage imod.

3.

5.

6.

Ansøgning om tilskud på 50.000 kr. til
færdiggørelse af biathlon og bueskydnings baner på Vestereng.

Opdatering og brug af Pletskud

Ansøgning om støtte i 2023
Finn har som koordinator ansøgt om støtte for 2023, her er vedhæftet budget og
beskrivelse af projektet
Aktivitetsledelsen tager det op til budgetlægning/handleplan for 2023.
Finn Danielsen ansøger på vegne af Skydebaneforeningen Vestereng om tilskud på op til
50.000 til færdiggørelse af nyt anlæg (biathlon og bueskydning baner) pengene skal specifikt gå til toiletter, spildevandstank, få trukket el samt indkøb af græsslåmaskine til banerne.

Bjarke melder retur til Finn Danielsen

Det besluttes af afslå ansøgningen – da vi støtter aktiviteter og ikke faciliteter – selvom
projektet er anerkendelsesværdigt.
Administrationen ligger invitationer og resultater ind når de modtages i administrationen –
en del invitationer sendes ikke til administrationen og ligges derfor ikke på pletskud.
Det besluttes at der ligges resultater op på pletskud efter endte turneringer og ikke efter
hver runde
Dialog om PUV / RUV – kan få adgang til at ligge resultater ind efter hvert stævne – administrationen kan sagtens og vil gerne fortsætte men hvis det giver bedre mening at det kan
ligges op af en frivillig direkte efter stævnet/turneringen kigger vi gerne på denne mulighed.
Vi tager punktet op til aktivitetsmødet om hvad der giver mening at havde på pletskud og
hvorfor qua de få brugere der er på siden – Hvad giver mening? Hvad ønsker foreningerne?
Hvad bruger foreningerne?

Side 2

Bjarke melder retur til Finn Danielsen

Bjarke tager dialog med juridisk afdeling omkring resultater/navne på
hjemmesiden, samt afklarer mulighed for login til hjemmesiden.

7.

8.

Opstart budget og handlingsplan 2023
-ønsker/tanker omkring retninger og
indsatser i 2023?

Alkoholpolitik ved. Stævner mv.

Derudover skal vi afklare det juridiske aspekt omkring hvorvidt vi overhovedet må uploade
resultatlister m. fulde navne mv. på hjemmesiden, ligeledes udtagede landsdelsholds skytter – der foreligger pt. ikke samtykker til dette – administrationen tager dette op med juridisk afdeling for afklaring.
Derudover har flere skytter tidligere udtrykt at de ikke ønsker deres navn nævn / offentligt
tilgængeligt af frygt for indbrud/tyveri af våben efterfølgende.
En indledende dialog om hvad vi i aktivitetsledelsen ønsker at prioritere i 2023’s handleplan og budget, konsulenten arbejder videre med input og laver et udkast til budget og
handleplan vi kan tage udgangspunkt i.
Punkter vi gerne vil prioritere i 2023:
• Fokus på sikkerhed (nye stramninger qua tragedien i Fields, skydebaneleder kurser, banekommandør mv.)
• Mulighed for sommercamps, enten alene i foreningen eller som en samlet.
• Overvej om der skal indkøbes nyt udstyr (Scatt anlæg – ”skyde trailer”)
• Stadig fokus på kursusaktivitet samt kursusansvarlig.
• Stadig prioritering af turnering og stævne aktivitet.
Vi har modtaget en klage over en diskvalifikation, vedkommende blev diskvalificeret pga.
indtagelse af øl før/under skydning – vedkommende mener ikke dette er en udfordring da
vedkommende ikke var påvirket af indtaget.
Aktivitetsledelsens klare holdning er at der ikke må indtages alkohol før og under skydning.

9.

Præmiepolitikker
-Bæredygtighed
-ensartethed

10. Punkter til kommende møder?

Side 3

PUV har allerede indført en alkoholpolitik, stærkt inspireret af DSkU’s udgave, RUV tager
det op til næste møde.
- Vigtigt at så fremt udvalgene vil tilbyde gavekort som præmier - må gavekortenes
samlede pris maximalt matche indskud
- Vigtigt at så fremt der opkræves indskud skal alle betale, og betalinger skal foregå
igennem et mobilepay nr. som laves af DGI, eller direkte til foreningen der afvikler
stævnet og herefter overføres til DGI
- Opmærksomhed på at minimere overflødige materialer – er det nødvendigt med
diplomer til voksne? Til børn? Poser til at pakke præmier i?
- Overordnet skal vi vurdere hvad der giver mening og gøre dette.

Bjarke laver udkast til næste møde.

Karin melder retur til afsenderen af
klagen.
Eva tager punktet op i RUV til næste
møde.

11. Evt.

Landsplan har sendt en forespørgsel på vores input omkring anbefaling 2 og 8, hvordan vi
vil arbejde med dette efter 2023 og hvad vi prioriterer, de gennemgås kort, Karin skriver
udkast med vores input og sender til administrationen for færdiggørelse. Sendes rundt til
sidst til endelig godkendelse i aktivitetsledelsen.
Husk at sende besked om de frivillige skal huske at indberette godtgørelse mv.

Side 4

