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Referat fra bestyrelsesmøde for Danske Sortkrudtskytter
d.21.november, 2020 kl. 11.00

Til stede: Jan Chopart, Tony Redmond, Søren Poulsen, Kurt Kjær, Søren Bull

1. Velkommen til vores nye medlemmer
Jan bøde velkommen til de 2 nye medlemmer Kurt Kjær og Søren Bull.

2. Konstituering
Søren Poulsen indledede med at pointere hvor vigtigt det er, at der er et stedfortræder hvis formanden
ikke kan deltage i møder, osv. Det blev taget til efterretning og derfor besluttet at have næsteformand
fremover.
Næsteformand – Kurt Kjær
Kontakt person til Webmaster og Redaktør – Søren Bull
Referant – for at bestyrelsesmedlemmer kunne være 100% tilstede ved møder blev Sally Redmond
bedt om at varetager opgaven, både i dag og i næste periode.
Sportsudvalg – formandsposten overtages af Kurt med Tony som sideman.
Sortkrudtsudvalg – Søren Poulsen
Lovudvalg – Søren Poulsen med Vilhelm Birn som sideman

3. Kendelsen vedr. John Andreasen
DSU har forholdt sig juridisk til punkterne i eklusions brevet og har ikke forholdt sig til eftersendt
materialet, har derfor tilbageført eklusionen.
Bestyrelsen tager det til efterretning – fremover skal formalia være helt i orden ellers bliver det afvist
af forbundet.

4. Brev til alle formænd
De nye vedtægter skal sendes til alle klubberne. Der skal understreges at det er ekstrem vigtigt at
klubberne får det op på deres førstekommende generalforsamling da de er lovpligtig ændringer. De
skal derefter opdaterer egen vedtægter og send en kopi til forbundet.
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5. Økonomi
Ingen ændringer siden sidste. Budgeteret pengene for tilskud ved deltagelse i udenlandske
arrangementer som ikke blev brugt i år bliver overført til næste år.

6. Eksklusionssag
Bestyrelsen har drøftet eklusionssager fra Ribe Stift Sortkrudtsskytter - vi retter henvendelse for at
belyse sagen nærmere.

7. Krudtslam
Der er nogen af de tilstedværende på repræsentantskabsmødet der fik indtryk af at Krudtslam skal
digitaliseres – det er ikke korrekt - det eneste der blev nævnte var at man kunne kontakter Tony, samt
egen formand, hvis man vil fjernes fra post listen fordi man hellere vil læse det digitalt . Krudtslam
er altid tilgængelig på www.sortkrudt.dk.

8. Hjemmesiden
Hjemmesiden trænger til og er under opdatering.

9. Træning til NM/EM/DM
Der er ønsker om at indføre hold træning til skytterne der deltager i NM, EM og DM’er. Der
besluttes at Kurt bliver tovholder - vi arbejde videre med planen og når Covid situationen tillader det
kontakter han formænderne.

10. Forespørgsel fra Vilhelm Birn ang. banekodkendelser
Det bliver videresendt til Western Section da det hører under deres ansvarsområdet.

11. Forespørgsel fra Søren Kogsbøll ang. holdturnering
Bestyrelsen vil gerne have flere detaljer, dog betragter det som en rigtig positiv idé.
Vil Søren K være koordinator? Tony kontakter Søren.
Vores første tanker er at det skal være lokalt/regionelt som derefter går til lodtrækning.
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12. DskyU ekstraordinær repræsentantskabsmøde
Referatet fra mødet er udkommet - de nye medlemmer fik kort orientering om mødet.
Referatet kan ses på DskyU’s hjemmesiden.

13. Evt.
Repræsentantskabsmøde 2021 bliver afholdt d. 29. maj, kl.13.00 i Blommenslyst Kro.

