Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger
Forbundsformand: Jan Chopart, Mellemhaverne 27, 5600 Faaborg
Tlf: 21950257
E mail: jan@chopart.dk

Faaborg d.16.juni,2019

Konklusionsreferat af hovedbestyrelsesmøde
Søndag d.16 juni, 2019
Til stede : Jan, Tony, Søren, John og Henrik
Dagsorden:
1. Velkomst og overlevering af Henrik Elmer
Jan bøde velkommen og gav ordet til Henrik . Følgende skal overflyttes til Jan:
MLAIC kontakt
DSU kontakt
CVR nr.
2. Konstituering
Næsteformand – aftales fra gang til gang hvis det skulle være nødvendig
Sekretær - John
3. Hvem gør hvad
* Kontakt udadtil – obs at aftale med hinanden hvem laver kontakt – det skaber
forvirring når der er flere henvendelser fra forskellige bestyrelsesmedlemmer
* Sortkrudt lovgivning – Søren
* Diverse opgaver som Tony har varetaget blev fordelt.
4. Krudtslam
Vores nye redaktør er kommet godt i gang og har fået et godt forhold til
trykfirmaet.

5. Update/nyheder vedr. foreninger
*Vi er nu 40 foreninger med 1346 medlemmer i alt
* DSU har bedt om en årlige liste med antal medlemmer i hver forening samt
navne og kontakt detaljer på alle formænd og kasserer.
* DSU har også bedt om årlige liste med navne, adresse og kontakt detaljer til
alle forbunds bestyrelsesmedlemmer, som skal sendes umiddelbart efter
repræsentantskabsmødet.
* Obs. med formandsskifte skal forbundet informeres med det samme, ikke
venter på godkendelse af SKV1
* Ølstykke Sortkrudtsskytter opløses da der er kun 2 medlemmer tilbage
6. Medlemsnedgang
Der er fald i medlemstallet, en udvikling vi skal have vendt. Vi har drøftet flere
muligheder, f.eks. klubberne kunne besøge hinanden, holde konkurrencer i lokale
område, hurtig revolver skydning ligesom Winchester, invitere moderne skytter
til at prøve, osv.
Der blev besluttet at vi holder landsdækkende åbent hus uge i April 2020,
klubbene kan får det til at passe ind med deres almindelige skydedage.
Søren undersøge mulighed for undtagelse fra cal.38 regel.
Bestyrelsen forslår at klubber der afholder DM kan får forbundets medaljer
gratis, må dog selv betale for indgravering. Forslaget tages op til næste
repræsentantskabsmøde.
7. Vedtægter – antal medlemmer
Fremover skal klubberne have minimum 5 medlemmer for at bliver optaget i
forbundet.
8. Økonomi – status og adgang til banken
Økonomien er uændret. Adgang til banken er ved at være lavet om til den ny
formand.

9. Status DM
DM i Hillerød var en success, dog kun med 36 deltager. Økonomien er ikke helt
på plads men ser ude til at være fornuftigt.
Problematiken med for sent tilmelding blev drøftet – bestyrelsen anbefaler at der
fremover tillægges et gebyr.

10. DM 2020
Afholdes i Struer d.4-7.juni, 2020.
Der er kommet spørgsmål fra arrangørende klub om det skal laves om til
fredag/lørdag når det er helligdags weekend. Bestyrelsen mener der skal holdes
fast i lørdag/søndag, det giver et unik mulighed for at laver noget ”sjovt” om
fredagen.
11.Repræsentantskabsmøde 2020
Afholdes d.2.maj,2020 i Blommenslyst Kro.
12. NM 2019
Der er kommet 8 tilmeldinger, der bliver 7 hold. Der gøres opmærksom på tohånds fatning er ikke tilladt i de andre Nordiske lande.
13. Reglerne efter Bandepakken
Der er nogen der har efterlyst et skrivelse af regelændringer efter bandepakken
på et let forståeligt sprog.
14. DskyU organisationsdag
DskyU foreslår nedlæggelse af forbunderne, alle foreninger skal direkte ind
under DskyU. Søren gøre opmærksom at sådan ændringsforslag vil gøre at vi
skal kald ind til ekstaordinær repræsentantskabsmøde.
Tony har drøftet det med Annica og de vil arbejde på en beskrivelse af hvorfor
Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter skal fortsætter som forbund.

15. Opbevaring af støbte projektiler
Støbte projektiler skal fremover opbevares i våbenskabet.
16. Eventuelt
John har gennemgået hjemmesiden, vil dog have man gøre ham opmærksom på
fejl og mangler.
17. Næste møde
Efter behov.

