Bestyrelsesmøde
Den 16. september 2020 kl. 17:00

IDRÆTTENS HUS
Lokale: KIPKETER

Deltagere:

Lars Friis, Robert Kristiansen, Ulla Poulsen, Susanne Ryberg, Bjarne Lomholt,
Henrik Toft, Rikke Vedel Lassen, Pernille Toft

Afbud:

Erik Barfod

Referat:
1. Nyt fra Formand, Sekretariat og Udviklingskonsulent
Lars refererede fra Strategiudvalgsmøde med vores forbundskonsulent Aske Fayaz Persson og
vores DIF-kontaktperson Niels Nygaard.
Lars har haft mange henvendelser fra klubberne med Covid-19 spørgsmål.
Pernille informerede om Sekretariatsledermøde, Corona foranstaltninger i Idrættens hus,
sekretariatets løbende arbejdsopgaver, samt opdatering af forbundets Privatlivspolitik og
Persondatahåndbog.
Rikke informerede om styregruppemøde med DGI i vores Bevæg dig for livet samarbejde.
Rikke har deltaget i netværksmøde med Københavns kommune og skal på
konsulentuddannelse om 2 uger.
2. Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud.
• Budgetafvigelser 2020
Covid-19 situationen har gjort at vores regnskab afviger betragteligt fra, hvad vi har
budgetteret med.
3. Budget 2021
Budgetforslaget blev justeret og godkendt.
4. Coronasituationen
Blev drøftet.
5. KHT - Foreløbig evaluering
Blev drøftet
6. DM Præcisionsskydning
Bestyrelsen har besluttet at aflyse DM i Præcisionsskydning den 27. september på baggrund af
Corona situationen.
7. Repræsentantskabsmøde
Lokation:
Vi har lavet aftale med Karlslunde Idrætscenter. Hvis der bliver for mange deltagere til, at det er
muligt at afholde arrangementet i Kiffen, flyttes til Hal 3.
Indkomne forslag:
Der er indkommet et forslag vedrørende afholdelse af Repræsentantskabsmøder i øst og vest.
Bestyrelsen har et modforslag. Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at det fremover er
Bestyrelsen, der beslutter afholdelsessted.
Pernille udarbejder forslag til ændring af vedtægter.
8. Strategiaftale – Status
Strategigruppens foreløbige arbejde blev drøftet.

9. Nyt fra udvalgene
Turneringsudvalget har drøftet DM i Præcisionsskud, og er i gang med drøftelserne om,
hvorvidt det vil være forsvarligt at deltage i SSBF kampene.
Det er snart tid at planlægge 2021, og Turneringsudvalget vil tage udgangspunkt i en
formodning om, at Corona situationen til den tid vil muliggøre udvalgets turneringer,som f.eks.
Sommerlandsturneringen.
Ejnar Stærk er stoppet som TU medlem. Udvalget har fået en henvendelse fra en mulig
kandidat til den vakante post.
Eliteudvalget har som tidligere nævnt aflyst alle deres aktiviteter resten af året, så der er ikke så
meget nyt at melde.
Dommerudvalget har ikke haft dommerpåsætninger i år, da alle turneringer hidtil har været
aflyst.
Udvalget overvejer derfor at aflyse den kommende dommersamling i oktober.
10. Holdning til diversitet i DPF
Emnet er aktualiseret i DIFs nye udmelding med kr. 25.000 i bøde, hvis man ikke opnår mindst
30 % kvindelig repræsentation i bestyrelsen.
Lars orienterede om DIF’s beslutning. Emnet blev drøftet på seneste formandsmøde, og temaet
vil blive drøftet igen på DIF’s budgetmøde, hvor Lars og Ulla deltager.
11. Evt.
Bestyrelsen indstiller den gruppe, der har lavet Corona-skud konkurrencerne til ”Danskernes
Idrætspris”.
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