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Dagsorden Aktivitetsledermøde nr. 3 
 

 
                

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

Referent: Bjarke 

mandag den 

14.11.2022 

19.00 – 22.00  

Randers Skyttekreds 

Karin Riis 

Kim Melgaard (afbud) 

Eva Thomadsen 

Bjarke Nordentoft 

 

 Dagsorden Konklusion:  Handling (Hvem+hvornår) 

1.  Godkendelse af sidste referat Referat er godkendt  

2.  Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendes  

3.  Generel orientering/runde Status på skole DM – aftale om at hæve tilskud for skole DM næste år. 
 
Landsdelsfinale på lørdag i Midtdjurs, Bjarke deltager hele dagen, står for resultaterne. Ka-
rin satser på at komme forbi også. 
 
Eva og Bjarke besøger Samsø i morgen. 
 
Lyngby Skyttekreds har åbent hus fredag d. 18. fra 14-17 – indvielse/fremvisning af deres 
nyrenoverede lokaler. 
 
Info fra formandsmødet omkring SKV, bandepakke mv. 
-Dialog omkring DGIs rolle i forhandlingerne omkring bandepakken – hvor DGI arbejder me-
get politisk, er i direkte kontakt med ordførerne fra de forskellige partier – men det er på 
pause pga. valg – fokus på at påvirke de beslutninger der har størst indflydelse på skytte-
foreningerne. 
 
Indkøbt SCATT anlæg fungerer – der skal indkøbes en bærbar, laves en manual og evt. op-
tag en video af brug, som begge kan ligge på den bærbare. 
 

 



 

Side 2 

 

Karin deltager til bestyrelsesmøde i Skibby på mandag – nyt anlæg kommer snart og er klar 
til første stævner 
 
Eva deltager til jyllandsudvalgets årsmøde på onsdag. 

4.  Handlingsplan 2023 
 
Vedhæftet fil:  
Handlingsplan 2023 UDKAST 

Handlingsplanen drøftes og godkendes med nedenstående justeringer 
-Tilføj hjælpetræner kursus 
-Arbejde på (uden at skrive det på handlingsplanen) junior / ungskyttekursus på tværs af 
landsdele – arbejde på koncept på tværs. 
-Træner 1 kursus riffel ekstra? Undersøge om kursus på samsø? 
-Tilføj foreningsmødet 

Handlingsplan opdateres, sendes til 
DGI Østjyllands bestyrelse til godken-
delse (Bjarke) 

5.  Budget 2023 
 
Vedhæftet fil: 
Budget 2023 UDKAST 

Budget 2023 godkendes med tilrettelser der matcher ovenstående ændringer i handlings-
planen. 
 
Det besluttes at tilføje ”skyd den gode træning i gang” – der skal ansøges om overførsel af 
uforbrugte midler til formålet. (evt. hør hos VBF Hinnerup, Langå, ÅPK eller DPK om at 
være ”pilotforening” på det. 
 
Det aftales at Bjarke og Helle må ”rydde op” i de forskellige konti, gøre budgetter mere 
overskuelige og pulje flere af konti’ene – dels for at gøre det nemmere og mere overskue-
ligt men også for at gøre det mere fleksibelt at flytte midler indenfor budgettet. 
 

Budget opdateres, sendes til DGI 
Østjyllands bestyrelse til godken-
delse (Bjarke) 
 
Budget 2023 og kontoplan opdateres 
fra 1.1.23 (Bjarke og Helle) 

6.  Økonomi status 2022 Status gennemgås, det aftales at bruge nogle af de pt. uforbrugte midler på tøj til udval-
gene, bærbar til SCATT systemet mv. 

Hvis muligt, medbringer vi forskellige 
størrelser til udvalgsmødet, så vi kan 
få bestilt rigtige størrelser. (Bjarke og 
Helle) 
 
Bærbar indkøbes (Bjarke) 

7.     

8.     

9.   -   

10.  Punkter til kommende møder?   

11.  Evt. Der er kommet input fra Samsø om vi kan ligge foreningsmøde / aktivitetsmøde tættere på 
Samsø, så de kan deltage når de nu har færgen at være afhængige af. 
Det aftales at fjerne teltet fra lageret – smides ud. 

(Bjarke få ved nærmeste lejlighed 
smidt teltet ud fra lageret) 


