Bestyrelsesmøde. DFF d. 15-01-2014
Deltagere:
Jens Holt, Ebbe Hansen, Kuno Danielsen, Brian Larsen, Michael Bang Pedersen, Per
Knudsen, Vagn Gad, Kent Jensen, Marie Louise Lyng, Søren Dam, Jens-Ole Mathisen.
Afbud: ingen.
Valg af ordstyrer:
Jens Holt
Valg af referent:
Michael Bang Pedersen.
1. Velkommen
Jens Holt byder velkommen.
2. Godkendelse af bestyrelsesreferat.
Referat for sidste møde er godkendt.

3. Planlægning af rep. Møde: V. Musse
Gyldne due-guldnåle osv. (indstillinger)
Hvem bliver og hvem er på valg.

Planlægning af årsmøde. Jens Holt, laver ændringsforslag til valg af menigt medlem.
Jens Ole Mathisen kontakter Peder Sandfeld, vedr. revisor
Alle tænker over forslag til 2 stk. suppleanter.
Per Knudsen lægger dagsorden til rep. Møde på hjemmesiden, senest 15 marts.
Jens Holt inviterer DJ til rep. Møde 2014
Musse beder Tommy om til gode i sektioner.

4. Orientering fra sektionerne
Sporting: Kent Jensen, Nyt system vedr. skydning af Compak sporting, konference i
Frankrig. Det er godkendt af bestyrelsen, at Kent Jensen tager til dette møde. Der gives
tilskud på 3000. kr. til turen. Er ellers klar til sæson 2014
Skeet: Per Knudsen, Der er afholdt fornuftigt skud møde med skytterne. Er klar til
sæson 2014.
Nordisk Trap: Ebbe Hansen, Er klar til sæson 2014, starter i Langå sidst i Jan.
Jagt: Brian Larsen, Søger om tilskud til dommer 10000 kr. Det er forkastet, ved
afstemning. Ellers går det godt, og er klar til 2014
OL: trap. Er også klar til 2014
Uddannelse: Musse, Har indkaldt IN lære til møde vedr. uddannelse 2014. Kuno
undersøger honorar til dommer kursus. Musse melder tilbage til bestyrelse vedr. In møde
Running Taget: Søren Dam, Søren ansøger tilskud på 3000 kr. baneleje. Dette er
godkendt af bestyrelsen.
Kasser: Oversigt over betalende klubber og ikke betalende: Kuno Danielsen. 2 stk.
klubber har ikke betalt kontingent. (2013)
5 stk. klubber har ikke betalt (2012) disse afskrives. Godkendt at bestyrelsen.
Der køres fremad kun med store medaljer fra Jysk. Og med årstal bånd.
Kørsel godtgørelse falder 2014 til 3,73 pr. km.
Kasser bestiller medaljer. Jens undersøger DIF medaljer.
Regnskab skal mailes til Kuno. Seneste d. 17-01-2014
Der er vedtaget, at der vurderes fra gang til gang, om der ydes tilskyd fra
hovedkassen, til betaling af ledere.
DSkyU: Jens Ole Mathisen har overtaget efter Vagn Gad.(fælles)
Jens Ole har været til første SKUD møde. Per Knudsen var med på første møde. DFF
fik stor ros, for indsættelse af JOM for at varetage OL discipliner.
Der er stor utilfredshed for udtagelse krav for EM og VM. Kravene er alt for høje.
Formand: Skud: Jens Holt (Unionskort)
Jens har været til FORD møde. DFF er ikke velset. Da DFF medlemmer ikke kan
indkræve penge ved medlemmer.
Alle lægger hovederne i blød.
Resten tages lørdag inden rep. Møde.

5. Medlemsindberetning:
Kasserer opgave. Der skal fuld fokus for indberetningen.
6. Årsberetning samt regnskab
Kuno sender regnskab ind. Årsberetning sendes til Jens Holt. Senest 16-01-2014
7. Evt.

Næste møde
Er rep. Møde lørdag.

