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Referat fra bestyrelsesmøde for Danske Sortkrudtskytter  d.9.juli, 2021 kl. 18.00 

 

Til stede: Jan Chopart, Tony Redmond, Søren Poulsen, Henrik Braun 

   

1. Siden sidste 

Henrik -Der er fejl i de vedtægtsændringer for foreninger der blev godkendt på repræsentantskabsmødet. Dato for 

indkommende forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ændres til 3 uge før afholdelse, i stedet for 

nuværende 15.januar. 

Søren – jeg sender kontakt detaljer til formanden af lovudvalget for de foreninger der ønsker at være med i 

arbejdsgruppen for udkast til vedtægtsændringer – skal forslaget fra Vestegnen sendes med? 

Jan – ja, of forslaget fra Bornholm skal også med. 

 

 

2. Evaluering af møde med forening 

Der er lige afsluttet møde med indkaldte forening og konklusions referatet er underskrevet af alle parter. 

I modsætning til tidligere samtale/korrespondance, blev mødet holdt i god toner, sikkert fordi repræsentanten fra 

DskyU var med . Tony gav udtryg for han er blevet bekræftet i at der er en der har arbejdet i baggrunden, og ikke til 

forbundets bedste. 

Foreningen har nu forstået at de ikke kan være medlem af forbundet hvis ikke de overholder aftalen.  

 

 

3. Episode med uheld med skydevåden 

Forbundet er blevet bekendt med et uheld med et skydevåben i et klubhus. Formanden skriver til foreningen at vi er 

bekendt med det og at de skal stramme op. Brevet sendes cc til formanden for DskyU. 

 

4. Manglende kontingent 

Tony er blevet opmærksom på at en forening har indrettet forholdsvis stor forskel i antal medlemmer til DIF i forhold 

til det indbetalte antal medlemmer til DSS.  

Bestyrelsen beslutter at der skal sendes faktura ude for differencen. 

 

5. Kontingent/medlemsliste 

Da Krudtslam skal nedlægges skal vi ikke længere bede om medlemsliste fra foreninger til udsendelse af bladet. Der 

skal derfor laves en ny indberetnings skema. OBS! vedtægterne skal ændres. 

Fremover holder vi fast i stemmeretten. Dvs. det er baseret på antal medlemmer betalte til forbundet senest d.1/4. 

Kasseren sender huske brev 14 dage før. 

 

6. Nem ID  

 

Så snart administratoren har overført rolen til formanden skal han anmode on Nem ID. Der er vigtigt nu hvor alle 

forbundets mail/faktura vil bliver sendt til e-boks. 

 

 


