Jyllandsudvalget for Skydning
Sammenslutning af Jyske og Fynske Landsdelsforeninger under
DGI Skydning

Til Jyske og Fynske Landsdelsforeninger

Årsmødet i Jyllandsudvalget
Onsdag 18. november 2015-, kl.18.30 i Dalgas Centret
Mødet startede med spisning.
Formanden Hanne Clausen bød velkommen til mødet..
1. Valg af dirigent
Jens Peter Jensen blev valgt og kunne konstatere af repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet.
Der var 7 landsdele til stede,. (11 fremmødte)
2. Beret.
Formandsberetning
Ved sidste årsmøde kom vi til at mangle 2 udvalgsmedlemmer i Jyllandsudvalget, en næstformand og kasserer.
Inden jul fik vi overtalt Knud Erik Holm fra Viborg til at overtage posten som kasserer. Desværre er det ikke
lykkedes af få næstformandsposten besat.
Vores 15m stævne gik ganske godt, der var en enkelt forening som ikke var helt tilfreds med skydestedets
afvikling af stævnet. Vi havde en mikro tilbage gang, ganske flot i betragtning af vores aktivitets tendens til at
falde lidt.
Vi valgte at sætte prisen op på indskuddet til vores 15m stævne, med tanken på vores udendørs stævne. Da det er
betydelige dyre at holde stævne på udendørs baner, ville vi godt have mulighed for at udbetale mere. Med to
15m stævner, som giver overskud skulle det være muligt at give 10-15 kr. mere pr. skydning. Men er det nok? Det
er en ting vi gerne vil have diskuteret.
Med DGI Skydnings nye klasser skal vi have fundet ud om de handicappede skal skyde i den nye klasse Fri + eller
de skal fortsat skyde i deres egne klasse. Fordelen ved at blive oprettet i den nye klasse vil være at de har
mulighed for at deltage i de forskellige lokal stævner, derfor vil udvalget indstille til at vi fjerne de speciale
handicap klasser.
Mange tak til alle her og på skydesteder for veludført arbejde og ligeledes tak til vores IT/hjemmeside ansvarlige
og en helt særlig tak til Hans og Doris Johnsen for deres store arbejde med vores 15m stævner.

GODKENDT
Kommentarer.
Der er en manglende tilslutning for at deltage i udvalget, hvilket gør det vanskeligt at besætte posterne i
Udvalget.
Leo spurgte om priser på 15 m pr. skydning:den er 15 kr.- 0,50 – 1,40 kr. på grov.
Den nye FRI- klasse skal bruges af handicapskytter, dem der ikke er gamle nok, kan søge dispensation.

3. Regnskab.
Blev fremlagt af Knud Erik Holm.
Kommentarer.
.Leo spurg om fordeling af midler.
Sv Hanne for at give mere i baneleje.
Faktura på beløbet sendes til hver enkel forening.

GODKENDT.
4. Kontingent.
Kontingent for 2016uændret. 1.000,00 kr.
5. Behandling af forslag.
Ingen forslag.
6. Fastsættelse af Stævnedatoer 2017.
15 M uge 7 (13 – 19 feb.)
7. Valg.
Valg af Formand
Valg af bestyrelse
På valg er følgende

( på valg hvert år )
( på valg ulige år )
Finn Andersen
Anders Secher

( på valg lige år )
Martin Ravn
Else Marie Nielsen (modtager ikke

genvalg)
Formand: Hanne Clausen modtog genvalg efter hårdt pres fra de fremmødte.
Finn H. O. Andersen blev valgt for 2 år.
Anders Secher
for 2. år
Henning Dam
for 1. år
Knud Erik Holm
foe 1. år.

8.Valg af revisor+ supplant
Revisor: Leo B. Madsen SYDVEST
Supplant: Jørn Thermansen

Årsmødet blev enige om, at indkalde landsdelene til evalueringsmøde, hvor der vil
blive udleveret præmier.
Landsdelene er forpligtige til at møde efter 15 M, og tage præmier med hjem til
udlevering. Dette gælder også sommerstævnet, hvis det gennemføres.

9. Næste Årsmøde.
Næste møde bliver en hverdagsaften den. 16 november 2016. Dalgas Center kl. 18.30.
10. Eventuelt.
Landsdelene skal finde kontaktpersoner der vil modtage præmier. Helst flere med mail. addr.

KONTAKTPERSONER:
VESTJYLLAND:
MIDT

: Erik Madsen erikmadsen@newmail.dk

ØSTJYLLAND : Karl Åge Sørensen caaso@outlook.dk
SYDVEST

: Leo B. Madsen L.Bergholt@bbsyd.dk

SYDØST

: Anders Secher anders.secher@gmail.dk

SØNDERJYLL. : Finn H.O. Andersen fhoa@stofanet.dk

30230326
27126048

20274213

