
Side 1 af 3 

 

  
 

 

Dato: 07.11.17 

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS 

Tirsdag, den 07.11.17 kl. 12.00, Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst 

 

Deltagere: Henrik Elmer, Kurt Kjær, Tony Redmond, Susanne Christiansen 

Ordstyrer: Henrik Elmer 

Referent: Susanne Christiansen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.  
 

2. Meddelelser. 
Der er kommet henvendelse fra Ålborg Skyttecenter, der mangler bilag i form af støjrapport. 
Henrik Elmer kontakter dem mhp. dette.  
 

3. Økonomistatus 
1) Tilbagebetaling Dansk Skytteunion. 

Kassereren oplyser, at udgifter i forbindelse med Krudtslam sendes videre til Dansk 
Skytteunion, hvor vi har penge til gode. I øvrigt oplyses, at aftalen med Dansk 
Skytteunion fungerer tilfredsstillende. 

 

4. Orientering om møde i Westerngruppen 29.10.17.  
Henrik Elmer og Tony Redmond deltog i ovennævnte møde og refererer om mødet. Se 
venligst udsendte referat fra mødet i Westerngruppen. 

 

5. Kaliber 44 Magnum riffel på sortkrudtstilladelse. 
På forespørgsel fra et medlem, kan vi meddele, at Kaliber 44 Magnum riffel ikke kan 
registreres under Danske Sortkrudtsskytter. 

 

 
 
 

Danske Sortkrudtsskytter 
Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger 

Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund 

www.sortkrudt.dk 
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6. Status på kaliber 44/40. 
Efter kontakt med Justitsministeriet har vi fået oplyst, at vi kan forvente en tilbagemelding om 
kaliber 44/40 indenfor ca. 1 måned. Forbundet forventer, at svaret vil være positivt.  

 

7. Lovbogen/SASS håndbog. 
Hovedbestyrelsen vil holde sig ajourført og opdateret mhp. ovenstående. 

 

8. De nye vedtægtsforslag og repræsentantskabsmøde i Dansk Skytteunion. 
Status: forløbet er længerevarende. Vedtægtsforslag er drøftet, men intet er endnu fastlagt. 
Se kommende referat fra Dansk Skytteunion. 

 

9. Anmodning fra Nørredjurs Sortkrudtsskytter om optagelse i Danske Sortkrudtsskytter.  
Henrik Elmer tager kontakt til Nørredjurs Sortkrudtsskytter mhp. en revidering af Nørredjurs 
Sortkrudtsskytters vedtægtsforslag, da de afviger en del fra standardvedtægterne i Danske 
Sortkrudtsskytter. Dette gøres inden indsendelse til Dansk Skytteunion og DIF. 

 

10. Opdatering af arbejdsopgaver: hvem gør hvad/ansvarsområde. 
Punktet udgår fra dagsordenen pga. tidspres og sættes på som punkt på næstkommende 
Hovedbestyrelsesmøde. 

 

11. Pistol-/riffelkurser 2018 
Sportsudvalget vil kontakte foreninger på Fyn og i Jylland mhp. fortsat at få etableret en 
række skyttekurser i det tidlige forår 2018.  Kurserne følges op med fællestræning for 
deltagerne i de forskellige discipliner, således træningen foregår på samme måde som ved 
mesterskaber. 

 

12. Opdatering af Hovedforbundets hjemmeside. 
Punktet udgår fra dagsordenen pga. tidspres og sættes på som punkt for næstkommende 
Hovedbestyrelsesmøde. 

 

13. Krudtslam. 
Punktet udgår fra dagsordenen pga. tidspres og sættes på som punkt for næstkommende 
Hovedbestyrelsesmøde 

 

14. Bench Rest skydning. 
Hovedbestyrelsen drøftede Bench Rest skydning jf. tidligere aftaler og vil arbejde for 
igangsættelse af stævner i løbet af det kommende år. 

 

15. Opfølgning på sortkrudtssagen. 
Punktet udgår fra dagsordenen pga. tidspres og sættes på som punkt for næstkommende 
Hovedbestyrelsesmøde 

 

16. Dato for næstkommende hovedbestyrelsesmøde. 
Næste Hovedbestyrelsesmøde er fastsat til 16. januar 2018 kl. 11.15 
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17. Eventuelt. 

Henrik Elmer har modtaget dato for afholdelse af Danmarksmesterskaberne i Sortkrudt. Dato 

for DM i Sortkrudt bliver således: 8-9-10 juni 2018. 

 

 


