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Ordstyrer:

Susanne Højbjerg

Deltagere:
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Bemærkninger:

Dagsorden:
Nr. Emne:

Konklusion:

1

Velkomst (SH)

Kort velkomst.

2

Gennemgang af dagsorden til
skytteaktivitetsmødet herunder:

SH havde lavet en aftale med Poul Trolle om, at han kunne
tage dirigentposten.

- Forventede tidsrammer
- Sidste nyt fra DGI Fyn
- Sidste nyt fra DGI Skydning
- Sidste nyt fra DGI Fyn Skydning
- Drøftelse af forslag til DGI
Skydnings aktivitetsmøde
- Drøftelse af afholdte og
kommende aktiviteter på Fyn
- Valg af aktivitetsansvarlige

Programmet blev gennemgået punkt for punkt, og
skydeudvalget tog stillling til, hvad udvalgets holdning er til
de forslag, der bringes til diskussion eller afstemning i
forbindelse med aktivitetsmødet på landsplan.

8 deltagere til aktivitetsmøde den
20. maj i Vingsted

SH tjekkede op på, hvem fra skydeudvalget, der havde
mulighed for at deltage. Else Pedersen havde i forvejen
kontaktet SH med interesse for at deltage som delegeret. Det
blev aftalt, at SH på forhånd skulle snakke med Else om, at
man i så fald forventer, at Else sidder sammen med de øvrige
delegerede fra DGI Fyn Skydning.

3

Ansvar/
deadline

SH

SH, BM, CH, IJ, PS, BK deltager. AP tjekker, om han har
AP
mulighed for at deltage. Dog prioriteres det i forhold til den
udsendte dagsorden at få Per Christiansen med som delegeret,
såfremt han har mulighed for det.

4

SH spørger Per. AP og SH afstemmer, hvem der deltager. SH
tilmelder alle delegerede til landsplan.

AP/SH

CJ deltager ligeledes og sørger selv for tilmelding.

CJ

Indkomne ansøgninger:
Gelsted

Der er opbakning til Gelsteds ansøgning om teknisk bistand.

Allested/Vejle, Nr. Broby

Allested/Vejle, Nr. Broby har søgt om støtte til patroner i
forbindelse med et arrangement, som afholdes i samarbejde
med en lokal skole. Skydeudvalget er enige om, at det er rigtig
godt med den type arrangementer. Da der er rigtig mange
skytteforeninger, som deltager i meget forskellige typer af
samarbejde med skoler, bevilges der ikke tilskud til patroner.

(Kølstrup – indstilling indsendes til Indstillingen er modtaget til arkivering.
kontoret til arkivering)
5

Formødet afrundes

6

Evt.

Projekt ung starter med udendørssæsonen. Det er aftalt, at
Steen Hansen får dækket sine omkostninger inden for, hvad
der kan lade sig gøre uden, at det bliver skatteberettiget,
herunder kørsel, printerpatron, materialer og lignende.
Det er ligeledes aftalt, at Steen har mulighed for at lægge
nogle af gangene i forbindelse med stævner. Der er lagt op til
et omfang på 1-2 gange pr. sæson, men det aftales nærmere.
Alle datoer sendes på forhånd til kontoret, bl.a. for at
muliggøre administration af kørepenge, men også for, at der er
klarhed om, hvad der foregår i projektet. CH aftaler nærmere CH
med Steen.

Der serveres lidt til ganen.

STATUS: B = Beslutningspunkt

D = Diskussionspunkt

O = Orienteringspunkt

