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1

B

Godkendelse af dagsorden nr. 5-2017
(SH)

Det er dagsorden nr. 4
Tilføjelse til pkt. 7 - trailertur
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B

Godkendelse af referat nr. 4-2017
(SH)

Referat fra formøde er udskudt. Det skal på næste gang.

3

D/B Opsamling fra sidst:
- Evaluering af Fynsstævne
Vinter(SH)

Der er sat datoer på, så der er tid til at resultatformidlingen
kan ske.
Peter: Hvis der mangler hjælp i en periode eller under
stævnet, er det vigtigt vi ved det for at kunne tilbyde vores
hjælp.f
Stævneøkonomien er ikke på plads, der er ikke bogført
præmier.

-Evaluering af Skallebølle Vinter(SH) Vissenbjerg må ikke afholde stævne for DGI Fyn på den
lejekontrakt de har. Den lejekontrakt, er de i gang med at
ændre. Når den er forhandlet på plads, kan vi se, hvilke
muligheder, der ligger i den .
Det er ikke afviklingen, der er problemet, det er aftalerne
med Skallebøllecentret, der er tvivl om.
Der skal være bedre resultatformidling.
-Generalforsamling Skallebøllecenter
(IJ)

Kort generalforsamling.
Der bliver sat videoopvågning op pga. hærværk.
Banerne godkendt til hjemmeværnsbrug.
Minimum 10 jægere bruger banerne.
Der er blevet lavet en arbejdsplan for rengøring af banerne
– af frivillige.
SH: Det er vigtigt, at vi skriver til de dertil oprettede
mailadresser, hvis vi møder udfordringer med
rengøringsstandard og lignende, at
Preben er nyvalgt til at banerne er i orden, han kæmper for
at det bliver bedre, men skal lige ind i funktionerne først.

-Generalforsamling Rødskebølle(SH)

Samtlige medlemsforeninger repræsenteret – der var
kampvalg om at komme i bestyrelsen. Dem der er brugere
Rødskebølle, vil centeret på en anden måde end brugerne

Ansvar/
deadline

af Skallebølle.
-Formandsmøde(SH)
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D

Evaluering Aktivitetsmøde Fyn(SH)

5

D

Evaluering Aktivitetsmøde
Vingsted(SH)

6

7

Nåede ikke hele dagsordenen. Bandepakken fyldt næsten
det hele. Det hele blev genfortalt på skytteaktivitetsmødet
på landsplan.
Oplæg fra landsplan om ændringer til skyttebogen fyldte
meget – det var tungt.
Vi vil gerne kunne sige vores holdning og bede om
konstruktiv feedback, hvis medlemmerne ikke er enige.
Vores møde kunne være placeret bedre i forhold til
landsplans møde.
Fra kontorets side, har der været afholdt en evaluering. Der
var enighed om at det var et tamt møde, hvor der manglede
emner til debat.
Det gav anledning til en snak om samling af aktivitets- og
årsmøde – og lidt idéer til, hvad det skal indeholde.
Der skal gøres noget for, der kommer et bredere udsnit af
foreninger til mødet.
Mødet kan starte kl. 16 – og der kan være aftensmad.
Mødet kan være en hybrid.
Hvordan får vi foreningerne til at deltage –
kommunikationen er også vigtig – aktivitetsmail,
hjemmeside, facebook osv.
I november vil der være mange weekender, der er fyldt op
med stævner.
Efter DM slut september eller start oktober, kan der være
frie weekender.
Susanne og Estrid kommer med et oplæg til at samle
aktivitets- og årsmøde det kommer på septembermøde

Dejligt at hele udvalget deltog.
Det kunne være godt med en form for nyhedsbrev f.eks. en
gang i kvartalet fra de enkelte udvalg, så vi ved, hvad der
arbejdes med eller referater fra deres møder.
Det tager SH med på næste formandsmøde.
Sikkerhedsregler var et vedkommende emne på
pistoldelen.
D/B Åbent hus – formål? Skal vi fortsætte? Evalueringen siger, at det ikke giver nye medlemmer.
(SH)
Det skal kun afholdes, hvis der er 25 foreninger, der
tilmelder sig.
.
D/B Store Finaledag – erstatning for
Skallebøllestævne Sommer med
finaler for Fynsstævne samt
Holdturnering Sommer(PS)
Trailertur

Holdfinalen og Fynsmesterfinalen kan holdes som en
fælles finaledag.
Vi afventer 1. juni og afhængig af om der er fundet de
nødvendige hjælpere tages der en beslutning om afholdelse
af Skallebøllestævne sommer.
Der arbejdes på at få en invitation ud angående Fynsstævne
- uden finaledato. Udsendes i uge 22.
Poul Trolle spørges om han vil stå for koordinering af
trailerturen.
Der kom forslag om at lave en netværksgruppe med
repræsentanter fra de enkelte områder. Susanne kontakter
de enkelte foreninger.
Man kan hjælpe hinanden i de enkelte områder.
Det er mest turister, der deltager. Vi kan ikke vide om, det
giver medlemmer i de skytteforeninger, der er i deres
lokalområde

8

D/B RIKA - dømmemaskiner (SH)

Kan ikke serviceres mere – de er outdated
De kan gives væk i gratis udbud til foreningerne.
Det må Hanne gerne sætte i gang.
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O

Info fra kontoret (CJ)
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Indkomne ansøgninger (SH):

Susanne har hørt, der er nogen på vej, men der er ikke
kommet noget endnu.

Evt.

Praktiske forhold:

Mangler et sted til Norma Cup på Fyn.
Der kommer et oplæg til opfølgning på procesdagen på
udvalgsmødet i september.
Der serveres lidt til ganen.

Næste møde:

20. juni 2017 kl. 17 i Skallebølle.
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STATUS: B = Beslutningspunkt

D = Diskussionspunkt

O = Orienteringspunkt

