Referat af Dynamisk Sektions årsmøde 2019
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Tim Riise, som blev valgt ved akklamation.
Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt. Dirigenten konstaterede endvidere, at
årsmødet var beslutningsdygtigt, da der var 23 medlemsforeninger til stede.
Antal stemmeberettigede var 75, bestående af 70 delegerede og fem bestyrelsesmedlemmer.
Revisor Helle Nielsen og revisorsuppleant Dennis Martlev udpegedes som stemmetællere. Erkki
Søndergaard udpegedes som referent.

2. Formanden aflægger beretning
Finn Johansen aflagde beretning (vedhæftet).
Formandens beretning blev godkendt ved akklamation.

3. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen stillede forslag om vedtægtsændringer.
Bestyrelsen trak forslaget tilbage.

4. Valg af sektionsrepræsentanter
Pistol:
Haglgevær:

Lars Hagemann genopstillede og blev valgt ved akklamation.
Bo Stampe Madsen genopstillede og blev valgt ved akklamation.

5. Eventuelt
Dirigenten afsluttede årsmødet og takkede for god ro og orden.

Kastrup, den 24. februar 2019

Tim Riise
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Årsrapport for dynamisk sektion.
Vi blev åbnet som selvstændig sektion 2018 og er stadig ved at finde vores fødder i
DskyU. Her er der en tilføjelse fra i går, efter henvendelse fra Paul Erik, sektionen er
oprettet af unionsstyrelsen, til at varetage de discipliner vi skyder, i forhold til DskyU,
på samme måde som er tilfældet i de andre sektioner. Dette er der ingen uenighed om,
uanset hvordan man læser teksten, bare så der ikke er nogen misforståelser. Der er en
del kulturforskelle der lige skal på plads, vi inddrager vores foreninger og
konkurrenceskytter i arbejdet og beslutningerne, der er tilsyneladende ikke samme
tradition i DskyU for at inddrage deres medlemmer, forbundene. Det er et forhold vi
bliver nødt til at adresserer. Der er også et andet kulturemne vi bliver nødt til at se på,
når foreninger får nye ideer eller en grubbe af skytter gør og vil danne en ny forening,
føler de at de bliver mødt med modvilje, i stedet for hjælpsomhed og jeg må medgive
at serviceniveauet genneralt er for dårligt i DskyU, vi er til for skytterne, foreningerne
og forbundene, det er såmænd svært nok at nå hele vejen som international
konkurrenceskytte.
I aktivitetsudvalget har vi haft en ny disciplin til optagelse, PRS. Paul Erik bad om en
forevisning af programmet efter de internationale regler, med de rettelser der måtte
være til danske baner og lovgivning, det gik ikke helt godt, PRS folkene havde ikke helt
forstået at sektionen og Paul Erik ville se en komplet demonstration gennemført, så vi
kan være sikre på at man er i stand til at afholde en konkurrence efter reglerne. Vi har
efterfølgende rettet op på dette, så vi alle er enige om hvad det går ud på, vi har i
sektionen tilsyneladende ikke været tydelige nok, det er vi så nu og der kommer en ny
demonstration snarest muligt.
Vi har arbejdet en del med IPSC, riffel og haglgevær, det er ikke bare lige, men der
arbejdes som sagt på sagen. Der er lavet et præsentationsprogram som DskyU vil
forelægge for JM sammen med Kim, det håber vi vil bære frugt.
Vi har også et økonomisk mellemværende, vi bidrager med 25-30% af økonomien, men
få ingen penge fra DskyU. Det er selvfølgeligt ikke holdbart i længden, vi er i gang med
en dialog om dette.
De nye sikkerhedstiltag er ved at blive afstemt i ATU, det foregår i en god stemning, så
vi skal nok nå et brugbart resultat. Vi er blevet indkaldt til møde i uddannelsesudvalget,
hvor vi vil afstemme regler og tiltag.

2

SKV, der er plads til forbedring! Det seneste stunt er der en hel del foreninger der har
reageret på.
Vi er ved at være den mest aktive sektion i DskyU, når man ser antallet af skytter der
deltager internationalt og deltagelse i debatten om hvad vi skal med DskyU fremover.
Det er ubetinget godt, men vi skal huske at DskyU er en gammel organisation, over 100
år, der ind i mellem glemmer at den selv startede som en protest, mod inaktivitet og
vanetænkning i skydesporten i sin tid. Lad os derfor finde en måde at samarbejde på, til
glæde for alle vores skytter.
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