28. marts 2019
Der indkaldes hermed til
DGI Midtjylland skydeudvalgs års og aktivitetsmøde.
Dato:

Torsdag den 2. maj, kl. 19.00 i Dalgas Centret.
Skivevej 256 A, 8831 Løgstrup.

Mødet indledes og afsluttes i plenum. Emner der skal træffes beslutning om i fælles regi, gennemføres på plenumdelen.
Dagsorden
- Indledning, herunder valg af dirigent
- Skydeudvalgets årsberetning
- Kort nyt fra kontoret.
- Orientering om dagsordenen til aktivitetsmøde DGI skydning d. 11. maj.
- Valg til DGI Midtjylland skydeudvalg






Formand (Erik Madsen –på valg - genopstiller)
Næstformand (Hanne Clausen – ikke på valg)
Formand for gevær udvalg (Knud Erik Holm – på valg – genopstiller ikke.)
Formand for Pistol udvalg (vakant)
Formand for Ungdoms udvalg (Vælges af ungdomsudvalget)

- Aktivitetsmødet.
De 3 aktivitetsmøder er følgende:
1. Aktivitetsmøde for gevær udvalg
2. Aktivitetsmøde for pistol udvalg
3. Aktivitetsmøde for ungdoms udvalg
Hver forening kan stille med 2 repræsentanter til hver aktivitet.
Dagsorden for møderne er som minimum:





Indledning, herunder valg af dirigent.
Valg af udvalgsmedlemmer for 2 år.
Aktiviteter, det kommende år.
Eventuelt.
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Såfremt, der ved valgene ikke opnås et tilstrækkeligt antal fordelt på interesseområde i udvalget, kan udvalget supplere med fornødent antal.
Det bør tilstræbes at geværudvalget udgør 8 medlemmer, pistoludvalget 6 medlemmer og ungdomsudvalget 4. Udvalgene kan ikke bestå af mere end 2 medlemmer fra den enkelte medlemsforening.
Yderligere forslag til punkter på dagsorden skal være skydeudvalgets formand i
hænde senest 17. april 2019.
Endelig dagsorden vil blive udsendt via e-mail senest 8 dage før mødet den
2. maj 2019.
Inden mødet afsluttes serveres kaffe og brød.
Med venlig hilsen
DGI Midtjylland skydeudvalg
Formand

Forenings- og Idrætskonsulent

Erik Madsen
Viborgvej 26,
7470 Karup
Mob. 3023 0326
Mail: erikmadsen@newmail.dk

Lisbeth Arboe Jakobsen
DGI Midtjylland
Tel: 79404378
Mob. 29743257
lisbeth.arboe.jakobsen@dgi.dk
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