Jyllandsudvalget for skydning

Referat fra Repræsentantskabsmødet i Skibby den 8. december 2012
Mødet startede med morgenkaffe.

Formanden Ole-Vagn Larsen var forhindret i at deltage. Næstformand Knud Erik Holm bød
velkommen.
1. Valg af dirigent
Jens Peter Jensen blev valgt og kunne konstatere af repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet.
Fremmødte: Det var kun DDS Vestjylland og DDS Fyn der ikke var repræsenteret.
2. Beretning.
Den skriftlige beretning var modtaget fra formanden den 7. december 2012 pr. mail kl. 17.08, så
derfor kunne den ikke nå at blive udsendt. Blev uddelt til forsamlingen.
Beretning 2011/2012.
Lørdag den 12. november 2011 blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Skibby, hvor jeg blev
valgt til formand for en et-årig periode og der var endvidere genvalg til Lisbeth Andersen og Svend
Aage Andersen – begge for en to-årig periode. Herudover består bestyrelsen af Hans Johnsen og
Knud Erik Holm.
Bestyrelsen har senere på et bestyrelsesmøde afholdt den 8. marts 2012 konstitueret sig med Knud
Erik Holm som næstformand og Lisbeth Andersen som sekretær/kasserer, ligesom det blev aftalt at
Hans Johnsen stadig ville være tovholder for stævnerne. På mødet taltes endvidere om ”hjemsted”
for Jyllandsudvalget – placering af materiale o.l. – og det aftaltes at der skulle holdes
evalueringsmøde for vinterstævnet den 24. april 2012 i Viborg. Forud for evalueringsmødet
afholdtes et kort bestyrelsesmøde.
I evalueringsmødet deltog 6 landsdelsforeninger og Hans Johnsen kunne berette om, at der var 100
flere skydninger i år i f.t. 2011 – så der er tale om fremgang, men Hans Johnsen – der i øvrigt fik
stor ros for sit engagement i stævnet - påpeger at vi skal i gang med planlægningen primo november
måned året forinden, således der kan komme flere deltagere med. Der var en god diskussion om
stævnet – nok mest af teknisk karakter, herunder papskiver ctr. elektroniske skiver og lidt omkring
resultatformidlingen.
Det blev besluttet, at næste års stævne finder sted i dagene 13. – 16. februar 2013 og Hans Johnsen
er allerede i kontakt med skydestederne.
I dagene 15. – 17. juni 2012 blev der afholdt sommerstævne – og efter en slutspurt på skydesteder,
blev der skudt i alt 8 steder, hvilket nok var lidt under det ønskelige. Bl.a. Brønderslev i
Nordjylland kom med og DDS Fyn har givet tilsagn om, at tage emnet op igen, i 2014. Desværre er
der aldrig blevet afholdt et evalueringsmøde for dette stævne, men her gjorde Hans Johnsen atter en
stor indsats.
I oktober blev der forsøgt indkaldt til bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde – sidstnævnte
således dette kunne holdes indenfor tidsrammen herfor – men desværre uden held og efterfølgende
har bestyrelsen således afholdt et bestyrelsesmøde den 8. november 2012, hvor det nærmere
omkring årsmødet samt de tilrettede vedtægter blev gennemgået. De reviderede vedtægter er
således udsendt sammen med indkaldelse til repræsentantskabsmødet.

Desværre havde jeg ikke mulighed for, at deltage i nævnte bestyrelsesmøde og er også forhindret i
at deltage i repræsentantskabsmødet, hvilket jeg naturligvis beklager.
Endvidere har jeg den 15. – 16. oktober modtaget mails fra Hans Johnsen, Knud Erik Holm, Lisbeth
Andersen og Svend Aage Andersen om, at de ikke ønsker genvalg til bestyrelsen/afgår udenfor tur
ved det kommende repræsentantskabsmøde, hvilket man med beklagelse naturligvis må tages til
efterretning.
2013-vinterstævnet er allerede sat i søen og det er atter Hans Johnsen der er tovholder på dette
projekt.
Omkring stævner i 2014 – da må dette bero på, hvad der sker fremadrettet nu hvor DDS indgår
fusion med DGI. Det kan meget vel tænkes, at der kan/vil blive tale om en helt andet struktur, også i
relation til afholdelse af skydestævner fremadrettet – måske skal ”sækken” rystes engang og
tilpasses de ønsker og behov de danske skytter har. Måske kan L2013 give et fingerpeg herom – vi
får se.
Mange tak til bestyrelsen for veludført arbejde og ligeledes tak til vores edb/hjemmeside-support og
en helt speciel tak til Birgit og Benny Lykke for den store ”tørn” med at få præmiekabalen til at gå
op – såvel til vinterstævnet som til sommerstævnet. Tak for det alle sammen.
Slutteligt vil jeg ønske alle et rigtigt godt repræsentantskabsmøde i Skibby på lørdag.
Hjørring den 6. december 2012
Med venlig hilsen
Ole-Vagn Larsen
Martin Ravn: Vi må lige bede om en redegørelse for året fra bestyrelsen.
Knud Erik Holm: Vi har holdt møde og efter mødet har der ikke været nogen opfølgning fra
formanden. Møde tidspunkter ikke fundet. Bestyrelsen har afholdt møde den 8. november 2012,
hvor formanden var forhindret og lavet de nye vedtægts ændringer og indkaldelse til dette årsmøde.
Martin Ravn: God redegørelse, der skal ikke bruges mere tid bagud.
Beretningen taget til efterretning.
3. Regnskab
Der var spørgsmål om ”sikkerhed” for indestående. Det er der med den beholdning vi har.
Regnskabet godkendt.
4. Kontingent
Uændret kr. 1.000,00.
5. Indkomne forslag
Fra bestyrelsen er der rettelser til vedtægterne.
Der rettes i § 1, 3, 4, 5 til Landsdelsforeninger. I § 5 ændres der til årsmøde.
De nye vedtægter blev vedtaget med ovennævnte rettelser.
6. Fastsættelse af stævnedatoer
2013 – 15 m Uge 7 13. - 16. februar 2013
Ingen sommerstævne
Årsmøde afholdes i Skibby den 30. november 2013
7. Valg af formand
Forslag Hanne Clausen, DDS Midt. Hanne blev valgt

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Forslag: Martin Ravn DDS Sydvest, Finn Andersen, DDS Sønderjylland, Else Marie Nielsen, DDS
Østjylland, Hans Henrik Therkilsen, DDS Østjylland.
Valget blev følgende:

For 2 år: Martin Ravn og Else Marie Nielsen
For 1 år: Finn Andersen og Hans Henrik Therkilsen

Hans Johnsen fortsætter med at lave 15m stævnet i 2013
9. Valg af suppleant.
Anders Secher DDS Syd-Østjylland foreslået og valgt
10. Valg af revisor og suppleant.
Henning Dam, DDS Østjylland foreslået og genvalgt – Suppleant Lisbeth Andersen, DDS ThyMors foreslået og valgt.

11. Eventuelt
Kontaktpersoner:

DDS Nordjylland
DDS Thy – Mors
DDS Vest
DDS Midt
DDS Østjylland
DDS Ribe
DDS Syd-Østjylland
DDS Sønderjylland
DDS FYN

Ole Nielsen
Lisbeth Andersen
Peder Bertelsen
Knud Erik Holm
Henning Dam
Leo Madsen
Berit Andersen
Børge Poulsen
Egon Nielsen

Martin Ravn: Drøftelse omkring Sommerstævnet. Skal vi fortsætte?
DDS Midt - godt
DDS Sydvest - godt
Børge Poulsen - godt for landsdelen
Martin Ravn: Opbakning? Hvad er signalet?
Svend Aage Andersen, DDS Thy-Mors - skytterne er interesseret.
Stemningen var at Sommer stævnet stadig skal afholdes med udlicitering.
Hanne Clausen takkede for valget.
Jens P. Jensen, tak til Hanne
Knud Erik Holm: Tak til Jens Peter.

Referent: Lisbeth Andersen

