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DGI Nordjylland – Indkaldelse til møde i skydeudvalget onsdag d. 11. december 2019 kl. 17.30 
Idrætscenter Jammerbugt, Brøndumvej 14-16. 9690 Fjerritslev. 
 
Ordstyrer: Jesper D. Thomsen 

              Referat nr.7-19 
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B 

 
Godkendelse af referater og godkendelse 
af dagsorden 
 

 

Referat fra sidst er godkendt. Dagsorden er 

godkendt. 
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O 

 
Velkommen til de nye  
Opgave og ansvarsfordeling 

 

Der tages en runde omkring bordet, hvor hvert 

medlem præsenterer sig.  
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Spisning  
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O 

 
Bordet rundt 
 

 

Tomas: NJM på pistol er stort set planlagt. 

Indbydelserne er på vej ud snarest muligt.  

 

Jesper: Der har været et bestyrelsesmøde i DGI. Der 

var ikke noget specielt rettet mod skydning. Birgitte, 

formand i DGI, synes, at det er en god idé med et 

møde d. 18/1. Der bliver spurgt ind til, hvorvidt vi 

kan få udsendt referater fra bestyrelsesmøderne i 

DGI. Dette undersøges. 

 

CJ: Der har været møde om landsstævne i 2021. Der 

kommer løbende info. Der er en forventning om, at 

Nordjylland deltager og hjælper med at finde 

hjælpere og ikke mindste deltagere. Der bliver 

forskellige discipliner – både de klassiske og nye 

discipliner bliver repræsenteret.  
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Møderække 2019 

 
Aabybro og Brovst forslås som et sted at afholde 

skydeudvalgsmøder i fremtiden. CJ undersøger 

muligheder for mad diverse steder.  

Det månedlige møde fastsættes til mandage fra kl. 

18.00 til 21.00, Sharp! 

 
Lørdag den 18. januar – Fællesmøde alle udvalg 
Mandag den 17. februar 
Mandag den 16. marts 
Mandag den 11. maj  
Mandag den 8. juni 
Mandag den 10. august 
Mandag den 14. september 
Mandag den 19. oktober 
Lørdag den 7. november – Idrætskonference Nordjylland 
Mandag den 7. december 
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Målstyring 2020 

 
Vi skal have prioriteret vores indsatser for 2020 (Mål 



 

Side 2 

2020 vedlagt) 
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Planlægning af fællesmøde 

 

Tid: Møde fra kl. 11-17 inklusiv pauser og frokost. 

Sted: Nordkraft 

Deltagere: Skyde-, pistol- og riffeludvalg 

Punkt til dagsorden:  

- Pistolaktiviteter - herunder stævner. 
- Økonomi - hvad kan vi bruge vores penge 

til? 
- Aktivitetsniveau 
- Medlemstal 
- Konkrete mål for udvalgenes arbejde i 2020 

bl.a. ud fra fælles mål. Hvad er det vi skal 
lave i løbet af året? 

- Ansvarsfordeling. Hvem gør hvad? 
- Udvalgenes struktur og opbygning. 
- Lave handleplan for 2020 

 

CJ og Niels laver et oplæg til dagen. Udvalget 

underrettes undervejs. 

Rene er ordstyrer på dagen. 

 

Julefrokost efter mødet d. 18/1: 

- Man inviteres inklusiv partner. 

- Start fra kl. 18.00 

- Jesper og CJ vælger sted og booker. 

- Med overnatning 
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Ansøgning: Strickers Optour 

 

Skydeudvalget er enige om at præsentere 

ansøgningen for bestyrelsen med henblik på at give 

det fulde tilskud til projektet. Jesper, Rene og CJ 

formulerer et skriv til bestyrelsen.  

Vi undersøger muligheden for tøj til turen også. Vi 

forsøger at få ansøgningen godkendt i budget 2019. 
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Ansøgning: Hjallerup Skf. og Ulsted Skf. 

 
Halv støtte til administrative programmer, som 

besluttet tidligere på året i skydeudvalget. 
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Skyttekonsulent nr. 2 

 

Jesper, Rene og CJ vil forsøge at afholde møde med 

Birgitte for at snakke om mulighederne for at bruge 

penge en endnu en skyttekonsulent. 
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Eventuelt 

Ansøgning fra Snedsted: 

Ansøgningen præsenteres for bestyrelsen. Vi forsøger 

at dække det fulde beløb i budget 2019. 

 

- Kursus for foreninger i stævneprogrammet. 

 

Præsentation af skydeudvalg på Facebook: 

- Forslag om at udsende en mail til alle medlemmer 

af udvalgene med klassiske spørgsmål, som 

besvares. Svarene lægges på Facebook sammen med 

et billede af personen. Udvalget bakker op om idéen.  



 

Side 3 

 

Årsplaner sender udvalgene naturligvis til CJ inden d. 

18/1. 

 

Forretningsordenen for skydeudvalget skal opdateres. 

Det ordner CJ og Jesper. 

 

Dagsorden efterspørges senest en uge inden selve 

mødet. 

 

Der opfordres til, at skydeudvalget bliver bedre til at 

følge op på samarbejdsaftaler, som er lavet med 

diverse foreninger m.m. Det kunne eventuelt være et 

fast punkt på alle dagsordener.  

 

Anton forsøger at arbejde med hjemmesiden 

www.ddsnordjylland.dk 

Mariann vil gerne deltage i arbejdet med at 

genopbygge siden.  

 

Der føres en lang diskussion om længden af stævner 

og betydningen af dette.  

 

 

O: Orientering, B: Beslutning, D: Diskussion 

http://www.ddsnordjylland.dk/

