
Referat fra JSF bestyrelses møde torsdag den 22. april 2021 På Vestereng Skydebaner
Deltagere: Finn Danielsen, Finn Nielsen, Bo Knudsen, Poul Erik Hansen
Referent: Poul Erik Hansen

Dagsorden:

1. Siden sidst / v alle

2. Fastlæggelse af overordnede retningslinjer for JSF støtteordninger, herunder
a. Hvilke former for støtte varetager vi?
b. Hvilke krav stiller vi til ansøgninger?
c. Hvilken dokumentation kræver vi af ansøger?
d. Hvilken opfølgning foretager vi for anvendelse af midler?
e. Hvormange midler bruger vi på støtteordninger, administration og andet?

3. Dato og sted for JSF Repræsentantskabsmøde, herunder
a. Forslag fra JSF bestyrelse til vedtægter vedr. bestyrelsesantal - Se vedhæftede
b. Skal vi ændre på kontingent? (1000 kr + 30 kr pr. medlem, hvoraf 20,?? går videre

til DSkyU)
c. Delegerede til DSkyU rep.møde - hvordan håndterer vi det, når DSkyU måske 

afholder rep.møde før JSF?

4. Dato og sted for:
a. 15 meter JM
b. 25 meter JM
c. 50 meter JM
d. 300 meter JM
e. 10 meter JM

5. Evt. 

Referat:

1. Ingen kommentarer til dette punkt.

2. Bestyrelsen enedes om at JSF primært skal støtte talentudviklingen i jyske klubber. Der er 
ønske om nytænkning fra skytter/foreninger. 

a. JSF budgetterer med at 60% af indtægter fra kontingenter bruges på Talent- og 
udviklingscentre, samt foreningsinitiativer indenfor talentudvikling. 20% afsættes til
initiativer fra skytter/foreninger, som indeholder nytænkning indenfor skydning og/
eller forenings projekter. 20% afsættes til administrative udgifter.

b. Ansøgninger til JSF skal fremsendes skriftligt og velbegrundet. Der kan indsendes 
ansøgninger 2 gange om året. Helholdsvis inden den 1/2 og 1/8.

c. Ansøgninger skal udover begrundelse indeholde budget for hvad og hvordan de 
ansøgte midler tænkes anvendt.



d. JSF følger op på at bevilgede midler er anvendt til formålet og hvad projektet har 
fået ud af støtten. JSF vil kræve at modtagere af støtte fra JSF publicerer formål og 
effekt af støtten i DSkyU SkytteBladet.

e. Se pkt. a.

3. JSF afventer lempelse af forsamlingsforbuddet den 21. maj. Dato for JSF 
Repræsentantskabsmøde afstemmes med Finn Danielsen for afholdelse på Vestereng 
Skydebaner i Aarhus. Der skal indkaldes med 14 dages varsel.

a. JSF stiller forslag om at ændre bestyrelsesantal fra 5 personer til 3 til 5 personer. 
Dette for at undgå problemer med bankregler ved vakante poster i perioder. 
Forslag udsendes i sin helhed sammen med indkaldelse.

b. Kontingent fortsætter uændret.
c. Hvis DSkyU’s Repræsentantskabsmøde afholdes inden JSF’s 

Repræsentantskabsmøde udsendes opfordring til medlemsforeningerne om at stille
sig til rådighed som delegerede. Dette pga. at disse skal vælges på JSF 
Repræsentantskabsmøde.

4. Følgende datoer er fastlagt for Jyske Mesterskaber i 2021. Finn Danielsen og Bo Knudsen 
står for udarbejdelse og udsendelse af indbydelser på sektionernes maillister, Facebook og 
JSF hjemmeside. Poul Erik udsender til forenings mailliste og DSkyU stævnekalender.

a. 15 meter JM aflyses
b. 25 meter JM – 18-19. september på Vestereng Skydebaner
c. 50 meter JM – 18-19. september på Vestereng Skydebaner
d. 300 meter JM – 25. – 26. juni på Skibby Skydebaner
e. 10 meter JM – 20. – 21. november i Skytternes Hus i Aarhus

5. Evt. 
a. Bo Knudsen efterlyser mulighed for en stævnekalender på JSF hjemmeside. Bo 

kontakter Webmaster Jens Dall. 
b. Tommy Sørensen tilbyder assistance med JSF regnskab fremadrettet. Poul Erik 

forhører sig hos Tommy om aftalens omfang og udgift.
c. Carsten Brandt havde indsendt en ansøgning om støtte for 300 meter skydning for 

jyske skytter. Ansøgningen lød på tilskud til lavere patronpriser for jyske skytter 
med et max. På 10000 kr. JSF bevilgede 8000 kr til anvendelse for projektet i 2021. 
Poul Erik kontakter Carsten Brandt for kontonummer til overførsel.


