
Møde i ungdomsudvalget d. 30. maj 2012-05-30 
 
Dagsorden til mødet er: 
 

Godkendelse af referat fra 11. april 2012 

Referatet er godkendt. 

 

Sommer arrangement den 22. - 23. juni 2012 - herunder planlægning af 
program og forplejning. 

Vi udsender tilmeldingen igen.  

Tidsfrist for tilmelding er d. 10. juni 2012, dette indskrives. 

Pia - indkøb til fælles grill og forplejning til skytter. 

Leje af hal og areal er på plads. 

Næste overnatningsarrangement skal være i det tidlige efterår evt. først 2013, det 
overvejes om det skal være med to overnatninger. 

 

Budget for ungdomsafdelingen. 

Der er på bestyrelsesmødet d. 29. maj, blevet besluttet at ungdomsudvalget skal danne sig 
et overblik udgifter til stævner, herunder NUM.  

Vi sørger tilskud til  

1. Fuld dækning af stævneafgift. 

2. 20% af transportudgifter, hvor forudsætningen er, at det koster skytten 1 kr. pr. 
kørt km., herudover søges 20% tilskud til eventuel broafgift.  

3. Tilskud til overnatning og forplejning svarende til den billigste mulighed, dvs. den 
mulighed som afholdende klub udbyder.  

Der anmodes om, at der ved alle stævner tillægges et gebyr svarende til 10-15 kr. til det 
fastsatte stævnegebyr, således at det er muligt for trænerne at få dækket udgifter 
(transport/overnatning) i forbindelse med stævner, uden selv at have børn/unge med.  

Vi anmoder om, at kassereren opretter en særlig stævnekonto. 

 

Ungdomsudvalget afleverer, til bestyrelsen, i januar et regnskab for foregående år og 
budget for indeværende år. Dette skal indeholde samtlige prioriteringer/bilag.  

Jeanette er tovholder på bilag. 

 

NUM -herunder transport, overnatning, forplejning, telte, hold, trænere d. 30. 
juni til 1. juli 2012. 

Alle skytter fra Sorø er på hold. 

Foreløbig er planen, at vi kører i 4 biler. 

Forplejning – Pia sørger for at lave en fordelingsplan, snarest. 

Telte – Pavillonen er stadig væk, og skal efterlyses. Der bør laves en ”udlånsliste”, således, 
at vi altid ved, hvor div. materiel er. Ungdomsafdelingen køber en ny pavillon.  

Der skal være forældre, som er ansvarlige for materiel, herunder telte.  



Jeanette (holdtræner) og Lars (alm. Træner) er tilmeldt som trænere. 

 

DM udendørs i Ålborg d. 24. – 26. august. 

Ålborg Hytteø http://aalborgcamping.dk/ Pris for 3 pers. er kr. 1254,00  

for 2 pers. Kr. 1060,00. 

DSU hytte Ålborg http://hytten.dsuhytten.dk/ , 20 sengepladser pris for fredag til søndag 
kr. 3500.   

Pia undersøger DSU hytten, og når overnatningen samt skytteantal er på plads, laver Pia en 
fordelingsliste vedr. forplejning.  

 

Klubtrøjer 

Der arbejdes på at tilbyde en langærmet klubtrøje. Der skal tilbydes en buks fra Hummel.  

Til NUM opfordrer vi kraftigt til, at alle skytter anskaffer sig en klubbuks.  

 

Evt. 

Der er pt. 91 medlemmer, hvoraf de 36 er ungdomsskytter. 

Vi skal lave en tutorordning i fht. nye skytter og forældre til stævner. Denne tutor er 
forælder og udpeges på stævnedagen. 

Vi har haft en diskussion om hvornår man overgår fra ungdoms- til voksenskytte. Det 
passer i fht. Fita-junior (18 år). 

Dem der gerne vil samkøre til stævner skal mødes ved hallen på givent tidspunkt. 

Træningskalenderen skal fremadrettet kun løbe over 2 mdr. Stævnedatoer meldes dog ud 
over en længere periode. 

 

Næste møde er d. 8. aug. 2012 

http://aalborgcamping.dk/
http://hytten.dsuhytten.dk/

