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1. Valg af dirigent og referent 
Claus Johansen blev valgt som dirigent. 
Jan Birkemose blev valgt som referent. 
 

2. Beretning fra: Formanden  
Der er medlemsfremgang, i alt ca. 1.325 medlemmer. 
Der er kommet 2 nye medlemsforeninger:  
Årslev Sønder Nærå Sortkrudtskytteforening, 
Funder Sortkrudtskytteforening, 
Der er afholdt Nordisk mesterskab i Norge 2009. 
Nordisk mesterskab år 2010 vil sandsynligvis blive afholdt i Finland.  
Formandens beretning blev godkendt. 
 
 
Beretning fra: Lovudvalg. 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Beretning fra: Sportsudvalg. 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Regnskabet blev fremlagt, og drøftet revideret regnskab. 
Der er en fejl i det udsendte regnskab: Ordet  
” Repræsentantskab møde ” mangler ved udgiftsposten  26.016,68 kr. punkt 3070. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Budgetfremlægning 
Budgettet blev forelagt og drøftet. 
Bestyrelsen søger at spare ca. 25 % af det fremsendte budget. 
Budgettet blev godkendt med ovenstående notits. 

 
 
5. Indkomne forslag: 

Forslag 1. Vedtægter for forbundet af Danske Sortkrudtskytter 
Til § 3.1 tilføjes:  
Den ansøgende forening skal endvidere dokumentere at have adgang 
til en skydebane der er godkendt til sortkrudtskydning 
Forslaget blev godkendt. 

 
Forslag 2. Standardvedtægter for medlemsforeninger 
§1.1 ændres til følgende tekst: 
Foreningens navn er (landsdels navn) Sortkrudtskytter” Der kan i særlige tilfælde ses bort 
fra kravet om landsdels navn for en forening. Navnet må ikke kunne forveksles med et i 
forvejen anvendt foreningsnavn. Navnet skal være dansk og kan referere til 
foreningsområdets lokale navne eller historie. Navnet må ikke indeholde navne, eller 
referere til begivenheder der kan virke diskriminerende eller stødende. 
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Ønsker om navne der ikke hidrører fra landsdel, lokalområde, eller områdets historie, 
forelægges forbundets bestyrelse og det det valgte Lovudvalg til endelig godkendelse 
Forslaget blev godkendt. 

 
Forslag 3. Standardvedtægter for medlemsforeninger 
Til § 4.5 tilføjes 
Juniorskytter er undtaget bestemmelserne om at skulle kunne opnå tilladelse til fænghætte- 
og kuglestøbertilladelse. 
Forslaget blev godkendt. 

 
Forslag 4. Standardvedtægter for medlemsforeninger 
Til § 6.3 stk.8 ændres ordlyden til: 
Valg af 4 – 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant jf. § 6.4 
Forslaget blev godkendt. 

  
Forslag 5. Standardvedtægter for medlemsforeninger 
§ 6.6 ændres til følgende tekst: 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der kan nedsættes underudvalg og 
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Formanden indkalder og leder 
bestyrelsens møder. Indkaldelse sker når formanden skønner det nødvendigt, eller når 
mindst 3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom til formanden. Indkaldelse 
skal ske med mindst 8 dages varsel. 

Forhandling om principielle forhold med offentlig myndigheder og i øvrigt på alle 
betydende punkter, skal gå via Forbundet af Danske Sortkrudtskytter. 

Forslaget blev godkendt. 

Forslag 6. 
Tilpasning af klassen Westernskydning 
Klassen westernskydning foreslås tilpasset til det regelsæt som benyttes både internationalt 
og i vore øvrige nordiske lande. 
Ved skriftlig afstemning blev fundet følgende: 
3 blanke forenings stemmer, 17 var imod og 65 stemte for forslaget. 
Forslaget blev godkendt. 
 

6. Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslog at kontingentet forbliver uændret 
Forslaget blev godkendt. 
 

 
7. Valg af forbundets ledelse ( jf. § 6.8 )  

Jens Westermann modtog genvalg, 
Kasserer Palle Mallinger modtog ikke genvalg, 
Bestyrelsesmedlem Jan birkemose modtog ikke genvalg, 
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Tony Richmond modtog valg som kasserer, 
Claus Johansen modtog valg som bestyrelsesmedlem,  
Ulrik Sørige blev valgt som suppleant. 
 

8. Valg af repræsentant til MLAIC 
Bestyrelsers formand Kurt Kjær er ny repræsentant. 
 

9. Nedsættelse af diverse udvalg 
Sportsudvalget er uændret, 
Lovudvalget er uændret, 
Sortkrudtsudvalget er uændret. 
 

10. Valg af 2 revisorer 
Karin Flitner blev genvalgt 
Knud Erik Jørgensen modtog valg. 
 

11. Eventuelt 
Intet. 
 

 


