Ø-Udvalget for skydning
Frank Larsen
Klintevej 217
4780 Stege

Ø-udvalget for skydning
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e-mail: fhhl20@mail.tele.dk

Dauglykke, den 29. november 2015

Referat af Årsmøde 2015
Deltagere: Frank Larsen – Formand – DGI Storstrømmen
Erik Benée Petersen – Kasserer – DGI Midt- og Vestsjælland
Bent Kruse – Næstformand - DGI Midt- og Vestsjælland
Kirsten Petersen – Sekretær og DGI Nordsjælland
Bjørn Christensen – Udvalgsmedlem og DGI Storkøbenhavn
Aksel Hemmingsen – Suppleant - DGI Midt- og Vestsjælland
Jens Andersen – Revisor – DGI Storstrømmen
Rene Kelberg – DGI Storstrømmen
Henning Worm – DGI Nordsjælland
Claus V. Hansen – DGI Nordsjælland

Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af repræsentanter
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af regnskab
5. Vedtægtsændringer
6. Fastsættelse af kontingent fra
landsdelsforeningerne
7. Indkomne forslag
8. Valg
a. Formand – Frank Larsen - modtager genvalg
b. 2 udvalgsmedlemmer
Bent Kruse – modtager genvalg
Bjørn Christensen – modtager genvalg
c. 1 suppleant
Aksel Hemmingsen
9. Valg af revisor
Jens Andersen
10. Eventuelt

Punkt 1: Valg af dirigent – Frank Larsen
Punkt 2: Godkendelse af repræsentanter.
Antal stemmeberettigede er taget fra DGI Skydning idrætskonference:
Amts nr.

Navn

17.

DGI
DGI
DGI
DGI
DGI

18.
21.
23.
25.

Midt- og Vestsjælland
Nordsjælland
Storkøbenhavn
Storstrømmen
Bornholm

(Antal stemmeberettigede)
/ Fremmødte
(7) / 3
(7) /

3

(7) /

1

(5) /

3

(2) / 0

I ( ) står der hvor mange stemmeberettigede der findes i
hver landsdel. Det næste tal er de fremmødte fra hver
landsdel.
Antal stemmeberettigede er taget fra DGI Skydning
aktivitetsmøde den 30. maj 2015.
Punkt 3 Formandens beretning – Beretningen blev godkendt.

Beretning Ø-Udvalget 2015
Ø-udvalget har kørt deres 15 m vinter turnering ved hjælp af en del foreninger i
vores område, men der kunne godt bruges et par foreninger i Nordsjælland område.
DGI skydning udtager ungdoms skytter fra vores stævne til deltagelse i præmie
våben finalen om en riffel,
I 2014 deltog 390 gevær skytter og 155 på luft gevær, i 2015 deltog 377
geværskytter og 226 på luft gevær, på pistol var der i 2014 deltog 133 på Cal. 22 og
66 på luft pistol og i 2015 var det 135 på Cal. 22 og 71 på luftpistol.
Det er ikke mange der kommer til vores årsmøder de sidste par år har der kun været
bestyrelsen, suppleanter og revisoren, det er jo ikke mange når det er fra
landsdelene og de foreninger der afholder 15 m stævner for Ø-udvalget.
Landsdelene har de samme stemmer som de har delegeret ved DGI skydning
Formands møder, men det kræver at man møder med det antal personer for at
bruge stemmerne.

Jeg kan se at vi heller ikke er så mange i år til vores årsmøde, men jeg håber at vi før
et godt møde.
DGI skydning bruger igen i år resultaterne fra ungdoms klassen til udtagelse til
præmie våben og det er kun for riffel skytter.
Der skal lyde en tak til de foreninger som afholder stævner for Ø-udvalget, og en tak
til bestyrelsen.
Formand Ø-udvalget
Frank Larsen/ Frank Larsen

Punkt 4: Regnskabet er godkendt

Punkt 5: Vedtægtsændringer – INGEN
Punkt 6: Fastlæggelse af kontingent - 200 kr. pr. stemmeberettiget som er fastsat
som antal stemmeberettigede er taget fra DGI Skydning aktivitetsmøde den 30. maj
2015. Se punkt 2.
Punkt 7: Indkomne forslag

DGI Storstrømmen sender følgende forslag til Ø-udvalgets årsmøde 2015:
”Ø-udvalget undersøger om der i udvalgets regi kan arrangeres en turnering, der
gennemføres fælles for de tilsluttede landsdele på 15 m riffel og pistol, således at
foreninger konkurrerer mod hinanden på tværs af landsdelene. Den enkelte
landsdelsforening kan så udtage sit (eller sine) bedste hold til DM, samtidig med at
hvert enkelt hold får en mere spændende turnering, når de kan have modstandere
overalt i Ø-udvalgets område.
Uden at det behøver at være et krav, kunne man evt. forestille sig, at
turneringsrunderne blev afviklet på samme måde som Ø-stævnet gør i dag – dvs.
samtidigt på et antal skydebaner, der står for det praktiske omkring skydningen og
sådan at skytterne på ingen måde er tvunget til at skulle køre meget langt for at
deltage. Men de kan frivilligt vælge at gøre det, hvis de skulle have lyst til det.
Resultatet af Ø-udvalgets undersøgelse forelægges for landsdelsforeningerne senest
31.8.2016.”
Venlig hilsen
DGI Storstrømmen
Skydeudvalget
Kommentarer: Problematik med kriteriemodellen (Penge til landsdelen) – skal
undersøges nærmere.
DGI Nordsjælland har egen holdturnering. Der skydes også rangliste skydning.
DGI Midt- og Vest har 2 holdturneringer hvor man enten skyder hjemme eller ude.
DGI Storstrømmen udtaget via stævneresultater, men det måtte man ikke. Nu køres
det som hjemmebane skydning i holdturneringen.
Det bliver rimeligt kompliceret at udforme et regelsæt for denne turnering. Resultathåndteringen kan være tidskrævende.

Ø-udvalget synes ikke at kunne stå for dette da det er mange ressourcer også
økonomiske. Men landsdelene kan snakke sammen om at lave en turnering i
skydeudvalget.
Punkt 8 og 9:
 Formand – Frank Larsen - valgt
 2 udvalgsmedlemmer:
o Bent Kruse – valgt
o Bjørn Christensen – valgt
 1 suppleant
o Aksel Hemmingsen - valgt
 Valg af revisor
o Jens Andersen - valgt

Punkt 10: Eventuelt
Talte lidt om manglende pistol skydning stævne i Ø-stævne 15m i
Nordsjælland.
Frank siger tak for god ro og orden også spiste vi frokost.

