
Ø-udvalget for skydning     Ø-Udvalget for skydning 

Frank Larsen 

Klintevej 217 

4780 Stege 
 

Mobilnr.:  51 27  32 34 
 
e-mail: fhhl20@mail.tele.dk 

 
Dauglykke, den 11. december 2016 

 

Referat af Årsmøde 2016 
 

Deltagere: Frank Larsen – Formand – DGI Storstrømmen 

 Erik Benée Petersen – Kasserer – DGI Midt- og Vestsjælland 

 Bent Kruse – Næstformand - DGI Midt- og Vestsjælland 

 Kirsten Petersen – Sekretær og DGI Nordsjælland 

 Bjørn Christensen – Udvalgsmedlem og DGI 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. Debatindlæg – Skal vi afholde en sommerskydning? 

7. Indkomne forslag 

8. Valg 
 Formand Frank Larsen – modtager genvalg 
 2 udvalgsmedlemmer 

Erik Benée Petersen – modtager genvalg 

Kirsten Petersen – modtager genvalg 
 1 suppleant 

Aksel Hemmingsen – modtager genvalg 

Valg af revisor 
 Jens Andersen 

9. Eventuelt   

mailto:fhhl20@mail.tele.dk


Punkt 1: Valg af dirigent – Frank Larsen 

Punkt 2: Godkendelse af repræsentanter. 

Antal stemmeberettigede er taget fra DGI Skydnings aktivitetsmøde den 25. maj 

2016. 

 
Landsdelsnr. Navn Antal 

stemmeberettigede 

17. DGI Midt- og Vestsjælland  2 (7) 

18. DGI Nordsjælland  1 (7) 

21. DGI Storkøbenhavn  1 (7) 

23. DGI Storstrømmen  1 (5) 

25. DGI Bornholm  0 (2) 

   5 (28) 

 
I ( ) står der hvor mange stemmeberettigede der findes i 
hver landsdel. Det næste tal er de fremmødte fra hver 
landsdel.  
Antal stemmeberettigede er taget fra DGI Skydning 
aktivitetsmøde den 25. maj 2016. 
 
 
 
Punkt 3 Formandens beretning – Beretningen blev godkendt. 

 

Ø-Udvalgets Beretning 11/12/2016 
Der er afholdt vores årlige 15m stævne først på året. Der var en tilbagegang på 

cal.22 fra 377 i 15 til 338 i 16, på luft riffel var der også en tilbagegang fra 228 i 15 

til 207 i 16. 

På pistol var det same som sidste år standard var der 135 i 15 og 136 i 16 på luft 

pistol var der en lille tilbage gang fra 71 i 15 til 67 i 16. 

Det ser ud til at vi får en ny forening på midt Sjælland Kongsted skytteforening vil  

til byde pistol skydning for os.  

Så skylder vi Bornholm en undskyldning vi sendte præmier (gavekort) over til dem som 

vi havde købt i Rema 1000, som ikke fandtes på Bornholm. Det er der fundet en 

løsning på. Så vi må høre hvilken forretninger de har der over.   

DGI Skydning bruger igen i år resultaterne fra luft riffel ungdom til at deltage i 

præmievåben finalen som er i Korsør skytteforening den 4. marts 2017. 

  



Jeg har været til KAP seminar i Vingsted det kommende nye kap- og stævne program 

bliv vist frem og hvis det kan det som de lover, kan en oprette et stævne og der efter 

kan de foreninger som holder ø-stævne logge ind og indtaste resultater og udskrive 

resultat lister, men det kræver at foreningen har en internet forbindelse, men det 

kommer nok, for det bliver også at skytteforeningen  selv skal oprette skytter. 

 

Formand Frank Larsen  - beretningen er godkendt. 
 

  



Punkt 4: Regnskabet er godkendt 

 
  



Punkt 5: Fastlæggelse af kontingent - 200 kr. pr. stemmeberettiget som er fastsat 

som antal stemmeberettigede er taget fra DGI Skydning aktivitetsmøde den 25. maj 

2016. Se punkt 2. 

 

Punkt 6: Debat indlæg – Skal vi afholde en sommerskydning? Det skyder vi indtil vi 

ved hvordan det nye stævneprogram bliver. 

 

Punkt 7: Indkomne forslag 

 
 Formand  

Frank Larsen genvalgt 
 2 udvalgsmedlemmer 

Erik Benée Petersen – genvalgt 

Kirsten  Petersen – genvalgt 
 1 suppleant 

Aksel Hemmingsen – genvalgt 

 Valg af revisor 

Jens Andersen - genvalgt 

 

Punkt 9: Eventuelt 

 

Debatteret håndtering af våben efter nedskydning af betjent. 

 

Brainstorming vedr. pistol terræn og pistol fremtid på et møde i Nykøbing Sjælland 

med landstræner fra DGI og DSU landstræner inviterede gæster.  

 

Vi diskuterede skydning generelt. 

 

Frank Larsen takkede for god ro og orden. 


