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Bemærkninger:

Mødet afholdes hos Susanne: Langgade 53A, Espe
Der opfordres til at parkere på Kastanievej overfor den tidligere Espe kro og gå resten af
vejen, da det ikke er til at komme til at parkere lige udenfor.
Skydeudvalgets medlemmer samt suppleanter inviteres med partnere. Tilbagemelding vedr.
deltagelse sendes til SH cc. CJ senest tirsdag den 8/8 af hensyn til planlægning af forplejning.

Dagsorden:
Nr. Sta Emne:
tus

Konklusion:

1

B

Godkendelse af dagsorden nr. 6-2017
(SH)

Godkendt.

2

B

Godkendelse af referat nr. 5-2017
(SH)

Ikke rundsendt. Godkendes på næste møde.
Der var enkelte rettelser til referat nr. 4. Rettelserne sendes
til EA, så referatet kan offentliggøres.

3

B

Godkendelse af referat fra formødet til Godkendt.
skytteårsmødet (SH)

4

D

Evaluering af Skydningens dag i
Rødskebølle (SH)

Tilskuddet fra DGI Fyn Skydning bortfaldt, da 10-kamp
skydningen blev aflyst.
Stor ros til den meget konstruktive og objektive evaluering,
der er udarbejdet. Datoen var dårlig, da der var alt for
meget andet, som lå samtidig. Markedsføringen kan også
være bedre fremadrettet.
Stor ros til det anderledes skydeprogram.

4

D

Evaluering af trailerturen (SH)

Selve planlægningen har været lidt udfordret i år grundet
CJ’s sygemelding. SH fik en overlevering, men var
udfordret af personlige omstændigheder, så det hele kom
lidt sent fra start. CJ overtog igen en uge før start.
Det lykkedes at gennemføre på havnene i Middelfart,
Assens, Fåborg og Svendborg.
Der er kommet rigtig positive tilbagemeldinger fra de
frivillige i alle havnene. Der har været god tilstrømning i
hele åbningstiden, og de frivillige har haft en god oplevelse
med det.
BM: Ærgerligt, at det blev aflyst i Nyborg og Kerteminde.

Ansvar/
deadline

AP: Forslag om en lørdag ca. en måned inden, hvor 1-2
personer fra hver af de deltagende foreninger inviteres
forbi kontoret i Højby for at blive sat ind i, hvordan
indholdet af traileren stilles op og pakkes lettest muligt.
Der kan evt. startes med rundstykker og afsluttes med en
sandwich, så der også er tid til at pleje relationerne til
foreningerne.
Der var en god dialog med de personer, som kom forbi
traileren – også de, der ikke nødvendigvis prøvede at
skyde.
Stor ros til de t-shirts, som alle hjælpere fik.
SH: Skal planlægningen af trailerturen fjernes fra kontoret
eller giver det nogle gode snakke med foreningerne at
ringe rundt, for det er jo også vigtigt.
CJ: Det tager noget tid, men det er rigtigt, at det giver en
god kontakt med dem, jeg får talt med.
5

6

7

D

B

Skallebøllestævnet (SH)
- Status

Det går umiddelbart godt. Duncan har rundsendt en tekst.
Der lader til at være styr på det.

- Resultatformidling

Der er udarbejdet en hjemmeside for Skallebøllestævnet.
Designet lever ikke op til de retningslinjer, der kan
godkendes gennem DGI. Muligheder kan i stedet være at
oprette et dokument i grupperum, hvor f.eks. tre
stævneansvarlige får adgang til at kunne rette i et
dokument, der er linket til fra hjemmesiden. Ellers kan der
laves en side, som er mere neutral og udelukkende baseret
på det praktiske f.eks. resultatformidling, banereservation
og et billedgalleri.
Der ændres ikke på noget før i forbindelse med
vintersæsonen, da der kun er en uge til stævnet. Det tages
op i forbindelse med evalueringen af sommerstævnet.

SH

SH: Hvad er status i forhold til STAP og skydning.
EA tjekker med IT-afdelingen.

EA

Indkomne ansøgninger og invitationer Ingen indkomne.
(SH):
CJ: Skydebaneforeningen har ændret deres tidsramme i
Ingen indkomne siden sidst
forhold til deadlines. Derfor passer de skydeudvalgsmøder,
der egentlig var lagt efter det, pludselig dårligt.
Evt.

PS: Har hørt fra Duncan, at der ikke er tilmeldt nogen til
grill lørdag aften.
SH: Det fremgår ikke af materialet, at der er grillaften.
Beslutning om at lægge info op via Facebook. PS kontakter PS/ 12/8
Duncan og giver besked til CJ lørdag, når der er noget klar.
CJ lægger noget på DGI Fyn Skydnings facebook-side.
CJ/ 12/8
PS: Otterup har trukket alle deres hold fra holdturneringen,
fordi PS lod en forening skyde sidste runde umiddelbart
efter fristen. Otterup ønsker deres resultater fjernet fra
KAP.
Diskussion om til næste år kun at have en tilmeldingsfrist
og en slutdato, så kan foreningerne selv administrere
skydningerne tidsmæssigt i forhold til ferie osv.

Man kan så indsende løbende, men de enkelte runder
offentliggøres først, når alle har indleveret resultater.
Forslag om at lægge en enkelt frist før industriferien, så
første runde er klaret inden da.
Tilmeldingsfristen skal ligge primo/medio juni.
Vedr. aktivitetsmøde i Vingsted findes der andre
delegerede næste år.
BK: Ikke tilfreds med, at der ikke afholdes finale i hans
klasse til Fynsstævnet.
SH: Der er meget få deltagere i Fynsstævnet i år. Der skal
være fem for at der afholdes finale i den enkelte klasse.
Generel enighed om, at Fynsstævnet kom for sent i gang i
år, og at finaledagen ligger på en dårlig dato.
AP: Forslag om, at det afsluttes før sommerferien, da der
ligger meget lige efter.
CJ: Kort status på airsoft pilotprojekterne. Bullerup er ved
at søge om instruks ved politiet. Lunde har fået godkendt
området til airsoft. Har indtil nu holdt et par events.
Vissenbjerg er klar til at tilbyde aktiviteten fast hver
mandag.
EA: Skal spørge fra HDB, hvad der skal gøres i forhold til
åbent hus.
Beslutning: Der sendes mail med tilmeldingsfrist ud via
aktivitetsmailen. Ved mindre end 25 deltagende foreninger
gennemføres det ikke.
SH: Der har været en del henvendelser vedr. rangering til
Fynsstævnet. Der er åbenbart mange, som ikke kender
reglerne, som står i Skyttebogen.
Der var en del snak om hjemmesiden
www.dgifynskydning.dk Det tages op på et senere møde.
Praktiske forhold:

SH sørger for forplejning.

Næste møde:

13/9 kl. 17 i Skallebølle.

STATUS: B = Beslutningspunkt

D = Diskussionspunkt

O = Orienteringspunkt

