FU - Forretningsudvalgsmøde 3/2013
Åbent referat
Dag og tid:

Torsdag den 11. april 2013 kl. 18.45 – 21.30.

Sted:

Administrationsbygningen, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten

Deltagere:

FU:
Christian Kjær Pedersen (CKP), Lars Høgh (LH) og Frank Lyngsø (FL).
Administrationen:
Steen F. Andersen (SFA).

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Skydebaneforeningen Danmark – se selvstændig dagsorden
Status på fusion med DGI
Det nordiske samarbejde
Meddelelser
Kriteriemodel i lyset af ny medlemsopgørelse
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et nyt pkt. 7: Kriteriemodel i lyset af ny
medlemsopgørelse

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat af møde 14. februar 2013 blev godkendt.

3.

Skydebaneforeningen Danmark
- Se selvstændigt referat for møde samme dag.

4.

Status på fusion med DGI
Landsplan
Budgetopfølgning
LH arbejder videre sammen med andre om at holde møde med Søren
Brixen, Karen Friis og Bjarne Nissen angående budgetopfølgning for DGI
skydning og de dele af DDS´ 2013-budget, der indgår i fællesområder.

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

Møde med afdelingschefen for DGI idræt
CKP og LH orienterede fra dagens møde med Tommy Haun og
afdelingschefen for DGI idræt, Karen Friis. Under mødet blev bl.a. drøftet
sekretærbistand til Tommy. Det blev drøftet, at erfaringen fra de afholdte
DM’er var, at det går fint angående it-support, men at der skal arbejdes
mere med kommunikationsområdet. Der arbejdes videre med en
beskrivelse af indsatsen både på it-området og kommunikationsområdet.

Mødet havde en god dialog.
4.1.3.

Medarbejderforhold
SFA orienterede om aktuel status.

4.1.3.1. Service ved DM
Den nærmere evaluering foretages af TSH og i regi af DGI skydning. FU
konstaterede, at it-service havde fungeret tilfredsstilende. SFA oplyste, at
der arbejdes på at definere snitfladerne mellem Skydebaneforeningen
Danmark og de opgaver, der løses af DGI i regi af DGI skydning og DGI
it.
4.1.3.2. Situationen efter 20. april 2013
LH orienterede om, at der ikke endnu er præcise tanker for
sammensætningen af landsudvalget for skydning. Der er flere navne i
spil.
4.2.
4.2.1.

4.2.2.

Landsdelsplan
Status på Forhandlingsgruppens og Rejseholdets virke
Der blev gjort status på situationen i de enkelte landsdele. DDS
Nordjylland og DDS Fyn er allerede på plads med en fusionsbeslutning.
Angående DDS Vestsjælland drøftedes de komplicerede forhold angående
Søskoven, som skal afklares i forbindelse med den nye organisering.
Grænseforeninger
Henrik Møller har i mail af 21. marts omtalt problematikken for
flerstrengede foreninger, hvor skydning er en afdeling.
Forhandlingsgruppen har tilkendegivet sin opfattelse, som meldes ud.

5.

Det nordiske samarbejde
CKP orienterede fra Nordisk Formandsmøde den 14. marts 2013.

6.

Meddelelser:
FU-møde berammet til 12. marts 2013 blev aflyst.
Efter DGI skydnings Idrætskonference 20. april nedlægges
FU/Forretningsudvalget. Dagens møde er således sidste FU-møde.
Der afholdes konference om Idan-rapporten 13. april og 4. maj 2013.

7.

Kriteriemodel i lyset af ny medlemsopgørelse
Punktet blev sat på dagsordenen, da et foreløbigt udtræk fra
medlemsopgørelsen i det nye system (CFR) har vist, at der sker en
tilvækst i nogle landsdele, som følge af ny opgørelsesmetode, der særligt
slår igennem for de militære idrætsforeninger.
Forholdet har betydning for den del af grundtilskuddet, i den nye
kriteriemodel, der fordeles efter antal kontingentbetalende medlemmer
(2.029.000 kr.), og hvor der i det udsendte materiale er lagt op til, at det
er medlemsopgørelsen for 2012, der anvendes.
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MLC og SFA havde udarbejdet materiale og indstilling til FU’s drøftelse.
FU fandt, at det er nødvendigt at landsudvalget ser på spørgsmålet, da
de pågældende udsving ikke var kendt, da forslaget blev udarbejdet. Det
er derfor relevant at vurdere, om det bør give anledning til en ændring.
SFA oplyste, at 2012-opgørelsen under alle omstændigheder skal
eftergås for eventuelle fejl.
8.

Eventuelt
Næste møde er alene i bestyrelsen for Skydebaneforeningen Danmark:
Tirsdag, den 14. maj 2013 kl. 17.30 til 21.30.
SFA/nk, 7. maj 2013
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