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Referat Aktivitetsledermøde nr. 4 
 

 
                

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

mandag den 
30.01.2023 

19.00 – 22.00  
Randers Skyttekreds 

Karin Riis 
Ane Catrine Schultz 

Eva Thomadsen 

Bjarke Nordentoft 

 

 Dagsorden Konklusion:  Handling (Hvem+hvornår) 

1.  Godkendelse af sidste referat godkendt  

2.  Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med de tilsendte tilføjelser  

3.  Generel orientering/runde Orientering fra formandsmøde(uden DGI) i Korsør (Karin og Eva var afsted) 
Utilfredshed med sidste formandsmøde, skrivelse sendt til skydeledelsen med diverse 
punkter der mangler afklaring på. 
Der er lavet flere forslag og ønsker som er sendt til skydeledelsen. 
Der skal afholdes møder mellem landsplan og landsdelene. 
 
Torben Märcher stoppede som formand i DGI Østjylland – der skal vælges en ny formand 
på næste forekommende generalforsamling. 
 
Den økonomiske ramme for skydning i 2024 er godkendt – det blev som de økonomiske an-
befalinger lagde op til med et overgangsår på 50% af tildelingen i 2024 og derefter følger 
skydning den kommende fordelingsnøgle. 
 
Ansøgning om overførsel af midler fra 2022 til 2023 er godkendt uden bemærkninger, bud-
get og handleplan er også godkendt af bestyrelsen. 
 
Ønske fra PUV om at Frantz uddannes til våbenkontrollant, det opleves få der melder klar 
som våbenkontrollant 
Nye rammer omkring PUV arbejdet lavet internt – blev præciseret på sidste PUV møde. 

Bjarke undersøger krav/muligheder 
for uddannelse til våbenkontrollant – 
også udstyr 



 

Side 2 

 

4.  Planlægning Aktivitetsmøde 2023 
(15.4 – 9.30-14.30 - Nilles Kro) 
 
Vedhæftet fil: 
Dagsorden aktivitetsmøde 2023 
Drejebog for aktivitetsmøde 

-Dagsorden revideres og godkendes 
-Opgaverne fordeles 
-Dialog om pokaler/nomineringer (Årets forening, årets frivillige, Årets pistolskytte) opfor-
dring til indstillinger sendes afsted så snart dagsorden mv. er på plads. 
  

Bjarke sender skema til AC om æn-
dringer i skyttebogen. 
Bjarke hør landsplan om deadline for 
forslag + evt. dato for online møde 
 

5.  Årshjul 2023 
 
Vedhæftet fil: 
Årshjul 2023 

Alle har læst årshjul udkast hjemmefra – kommer evt. med input, ændringer, tilføjelser 
 
Tilføjelse af hyggeturnering til sommer + vinter i PUV 
+ cal 32 

Bjarke ajourfører efter input. 

6.  Tilskud 2023 Tilskud godkendes officielt for 2023 til at være ens med 2022. Vi ved at økonomien i 2024 
og frem bliver en anden og derfor vil vi herefter revidere tilskud 

Revideres på pletskud 

7.  Ansøgning fra Skibby Snak omkring differencen mellem en skydebaneforening og en forening – vi understøtter 
foreningerne som er medlemmer og har skytter som medlemmer, vi kan derfor ikke støtte 
en skydebaneforening direkte – vi anerkender dog de fine tiltag som laves i Skibby. 
 

 

8.     

9.     

10.  Punkter til kommende møder? Næste møde er planlagt til: 27.3 19-22 
Kriterier/dialog om hvornår og til hvad vi kan give tilskud 

 

11.  Evt.   


