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D/B Udvalgsmødestruktur (SH)

Konklusion:
Godkendt
Godkendt

EA fremhævede indledningsvis det overordnede mål, som
hele DGI, herunder også DGI Fyn Skydning, skal arbejde
SH, CJ, HDB og EA har kigget tilbage hen mod, nemlig flere medlemmer i foreningerne.
på procesdagen – og uanset, hvilken
vinkel vi kigger fra kommer emnet
Derudover skitserede hun kort rammerne for udvalgets
roller op som et emne, det er
arbejde som oplæg til en diskussion om roller.
nødvendigt at have en dialog om før
man kan gå videre med andre emner. Første punkt var udvalgets kommentarer til deres rolle i
forhold til foreningerne, som omhandlede synlighed,
Derfor er dette emnet for dialogen på arbejdsopgaver, bindeled.
mødet. Det vil handle om roller for
Dernæst blev der talt om kommunikation ift. foreningerne,
såvel DGI Skydning som helhed samt
og udvalgets egen opfattelse af hinandens roller også i
for den enkelte involverede uanset om
forhold til de ansatte og vise versa, samt de ansattes roller
man er formand, udvalgsmedlem,
ift. foreningerne.
ansat, frivillig eller andet indenfor
området.
Det blev afslutningsvis konkluderet, at det havde været en
givtig debat, og at der er tale om en proces, hvor man
Det vil være naturligt også at komme
arbejder videre.
ind på kommunikation – og muligvis
opgavefordeling, hvis der er tid. Men
det er vigtigt at kigge overordnet før
der gås i detaljen.
Som en udløber af den proces, der er i gang i udvalget, har
SH og EA kigget på, hvordan ressourcerne, herunder også
de ansattes, bruges bedst muligt og mest optimalt.
SH præsenterede et forslag til en ny udvalgsmødestruktur,
hvor der afholdes:
 1 opstartsmøde med deltagelse af begge ansatte
efter årsmødet
 2 arbejdsmøder forud for hver sæson, hvor man
samler de mere praktiske emner i forhold til
afvikling af de klassiske aktiviteter. Hanne

Ansvar/
deadline



deltager i disse, da det er hende, der sidder med det
driftsmæssige på kontoret
5-6 udvalgsmøder med deltagelse af Charlotte,
hvor man har de mere politiske/ strategiske emner
på dagsordenen. Møderne skal dels være med til at
understøtte det overordnede mål og dels de
målsætninger, der kommer fra landsplan, som
Charlotte arbejder med til daglig, ligesom udvalget
bliver bedre klædt på til at bære det videre ud i
foreningerne.

Modellen blev vedtaget med følgende kommentarer:
Der skal laves en fast struktur for behandling af
låneansøgninger – er det over mail eller er det på møderne.
Ansøgninger om teknisk bestand er oftest klappet af med
Skydebaneforeningen Danmark, hvorfor de kan klares af
formanden alene, som så skal orientere om dem ved
næstekommende udvalgsmøde.
I første sæson kan man evt. aftale 1-2 reservemøder, som
kun tages i brug, såfremt der måtte være behov for det.
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Arbejdspapiret som er brugt til dette punkt sendes med
referatet ud og der kan gives kommentarer til det indtil
SH/admin
næste udvalgsmøde, hvorefter SH og administrationen
arbejder videre med årshjul i forhold til planlægningen af
næste års møder.
D/B Skytteårsmøde (SH)
Det blev besluttet, at der fremover kun skal afholdes ét
møde, hvor der i stedet vil være bedre mulighed for at
I forhold til tidligere aftale, har SH og debattere emner af betydning for foreningerne samt det
EA udarbejdet oplæg til hvordan
overordnede mål: at få flere medlemmer i foreningerne.
skytteårsmødet og
Denne beslutning kan udvalget godt tage, den effektueres
skytteaktivitetsmødet kan samles til et fra årsskiftet, og forretningsordenen ændres.
møde.
Der er generelt bedre opbakning til årsmødet i efteråret i
Oplæg er vedhæftet og skal debatteres forhold til aktivitetsmødet i foråret. Spørgsmålet er, om det
med fokus på:
er årstiden eller indholdet i aktivitetsmødet, der er årsagen
- Strukturen
til den væsentlig lavere deltagelse.
- Indholdet
- Tidspunktet på året
Den generelle stemning var mest for et efterårsmøde, men
- Om det er til orientering eller debat man enedes om, at man vil lade det være op til årsmødets
på skytteårsmødet
deltagere at beslutte, om det nye møde skal ligge i efteråret
eller i foråret.
I tilfælde af et efterårsmøde er det en udfordring at få det
demokratiske mandat til forslagene til aktivitetsmødet i
Vingsted. Dette kan overkommes elektronisk.
Forslagene udsendes på brugeraktivitetsmailen, på
formandsaktivitetsmailen, på hjemmesiden og på facebook,
og så beder man om kommentarer til forslagene inden en
vis dato.
Man må forudse, at man vil kunne miste nogle stemmer,
men at man måske vil nå længere ud til de enkelte skytter,
som bliver berørt af forslagene.
På årsmødet vil man også høre deltagerne om, hvorvidt de
vil foretrække et aftenmøde på en hverdagsaften eller et
møde på en weekenddag. Derudover vil årsmødedeltagerne
blive bedt om at komme med input som evt. kan tages med
i den fremtidige dagsorden.

Det er vigtigt at dagsordenen er fleksibel, så den kan rettes
til, så der er mulighed for en rød tråd igennem møderne og
i forhold til aktualitet .
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SH færdiggører et oplæg, så det er klar til udsendelse med
dagsordenen til oktobermødet.
Indkomne ansøgninger og invitationer Ingen indkomne siden sidst
(SH):
Ingen indkomne siden sidst
Evt.
Der blev givet orientering om udvalgets deltagelse på
Ollerup Skytteforenings 150 års jubilæumsreception, hvor
man bl.a. bemærkede en meget flot folder.

SH

Der blev givet orientering om udvalgets deltagelse i
Kølstrup Skytteforenings reception i anledning af
renovering af baner og opholdslokale, som er blevet meget
flotte.
Diskussion af reklametrøje til Projekt Ung deltagere, hvor
der bliver en egenbetaling på 100 kr.
Projekt Ung invitation til indendørssæonen skal snart ud,
der skal derfor gives informationer til kontoret til
udarbejdelse af kontrakt med træneren.

Praktiske forhold:

CH skriver til Skallebøllecentret og beder om regelmæssig
rengøring af bestyrelseslokalet.
Forplejning undervejs

Næste møde:

2. oktober 2017 kl. 17 i Skallebøllecentret

STATUS: B = Beslutningspunkt

D = Debatpunkt

O = Orienteringspunkt

SH

CH

