
Ø-udvalget for skydning 
Ballerup den 24. november 2013 

Referat af Årsmøde 
 

Deltagere: Frank Larsen – Formand 
 Erik Benée Petersen – Kasserer 
 Bent Kruse – Næstformand 
 Kirsten Petersen – Sekretær 
 Bjørn Christensen – DDS Storkøbenhavn 
 
  
Dagsorden efter vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af repræsentanter 
3. Formandens beretning 
4. Forelæggelse af regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent fra landsdelsforeningerne 
6. Indkomne forslag 
7. Valg 

a. Næst Formand  
     b. 2 udvalgsmedlemmer  
     c. 1 suppleant  
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 
 
 
Punkt 1: Frank Larsen valgt som dirigent. 
 
Punkt 2: 5 delegerede DDS Vestsjælland, DDS Nordsjælland, DDS Roskilde, DDS 

Storkøbenhavn, DDS Storstrømen. 
 
Punkt 3: Tilføjelse til formandens beretning, information om idrætskonference i DGI 

Skydning. 

Beretning Ø-Udvalget 2013 
Året starte med 15 m stævnet over hele området, der var en nedgang af skytter på riffel sidste år 
2012 var 427 skytter på cal.22 mod 346 i 2013 på luft gevær var der i 2012 188 skytter og i 2013 
var der 155 skytter, det var lidt beder på pistol der var der en fremgang, pistol cal.22 var der i 2012 
118 skytter i 2013 var der 138 skytter, på luft pistol var der i 2012 58 skytter i 2013 var der 71 
skytter. 
Sommer Ø-Finalen blev ikke gennem ført, da der kun var 1/3 der havde meldt tilbage om de kunne 
deltage eller ikke deltag så der for blev det aflyst. Hvis vi skal satse mere på at lave en sommer 
skydning skal vi betale leje af et skytte center nu centnerene er blevet skydebaneforeninger. 
Året er vel gået med fusionen mellem DDS og DGI Landsdelene håber at det bliver en god løsning 
og DGI skytte udvalg i Landsdelene vil støtte op om Ø-Udvalget forsatte arbejde for skytte sagen 
og slutte op om de stævner de indbyder, DGI skydning vil bruge de unges resultater skudt ved 



Jyllands- og Ø-stævnet til Præmie våben finalen i Vingsted.  Ved SK-cup kan i iår ikke bruge 
resultaterne fra ø-stævnet til disse.  
Der er idræt konference den 7 dec. Der kommer forslag om ny inddelinger af skytteklasser efter 
alder og i deles de efter klassificering. SOK kommer i en ny version når den åbner igen og der 
kommer også ændringer i stævne programmet. 
Frank Larsen 
Sommer skydning Sommer Ø-finale diskuteres. Afventer priser på leje af skydebaner og tages op på 
et senere udvalgsmøde. Beretningen blev godkendt. 
 
Punkt 4: – Aflæggelse af regnskab godkendt af 2 revisorer Jens Andersen og Niels J. Chemnitz 
uden bemærkninger. 
 
Punkt 5: Uændret kontingent (200 kr. pr. stemmeberettiget) fra Landsdelsforeningerne.  
Tal for delegerede er fra idrætkonference den 7. december 2013: 
 
Amts nr.  Navn Antal stemmeberettigede 

10.  DDS Vestsjælland 4 

11.  DDS Nordsjælland 8 

12.  DDS Roskilde 3 

13.  DDS Storkøbenhavn 6 

14.  DDS Storstrømmen     4 

15.  DDS Bornholm   2 

  27 

 
Punkt 6: – ingen indkomne forslag modtaget. 
 
Punk 7 og 8: Valg 
 Frank Larsen genvalgt som formand 
 Næstformand Bent Kruse genvalgt 

Udvalgsmedlem Bjørn Christensen fra DDS Storkøbenhavn, valgt i stedet for Ole 
Bendix. 
Revisor Jens Andersen genvalgt. 
Suppleant Aksel Hemmingsen genvalgt. 

 
 
Punkt 9: Eventuelt 
 Frank Larsen takker for god ro og orden.  

 
 
 

 


