
  

 

Konklusionsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde i DS 

Torsdag den 5. februar2014, kl. 1715 

Fjelsted Skov Kro 
Store Landevej 92 

5592 Ejby 

Deltagere: 
Søren, Kurt, Tony, Per, Niels Erik, Jens(referent) 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

2. Meddelelser.  

 Jens har deltaget i kursus i DSkyU kursus i ”Aldersrelaterede 
Træningskoncept” Det er generelt noget for DS. 

 Nye foreninger Søfælde Sortkrudtskytter og Hids Herred har fremsendt 
ansøgning om optagelse med fremsendelse af de krævede dokumenter som 
fremgår af vedtægterne. På baggrund heraf er foreningerne godkendt af 
bestyrelsen, og som det er kutyme præsenterer foreningerne sig på 
repræsentantskabsmødet. 

 

3. Tid og sted for repræsentantskabsmødet, herunder valg til bestyrelsen. 

 30. maj 2015. Nyt sted: Felsted kro pga. faciliteter. Henrik Elmer er villig at 
være dirigent. 

 Forslag til afstemning sendes til formanden senest 7. marts 2015. 

 Indkaldelse pr. 1. april ved mail.  

 Jens Raakjær afgår. Bestyrelsen ønsker et nyt bestyrelsesmedlem, som er 
yngre end den nuværende bestyrelsesaldersgennemsnit og som er villig til at 
gøre et stykke arbejde. ”Opslag i Krudtkassen”.  
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4. Opfølgning af tidlige aftaler, herunder fra sidste Repræsentantskabsmøde. 

 Skyttekursus (behandles under pkt. 7). 

 Kravet til Fænghætte- og projektilstøber tilladelse er p.t. kun til dem fra 20 år. 
Vedtægter ændres til, at kravet ikke gælder medlemmer under 20 år. 

 Revision af Forbunds- og standartvedtægter for foreninger revideres.  
a. Jens indfører de sproglige rettelser. Rettelser til vedtagelse: 
b.  Foreningsvedtægter Pkt. 4.5 Kravet til Fænghætte- og projektilstøber 

tilladelse ændres til at kravet ikke gælder medlemmer under 20 år. 
c. Eksklusionsparagraf i forbundsvedtægter på anbefaling fra DSkyU samme 

formulering. 

 Reklame for Sortkrudtsskydning: 5 min. film.  Ole Pars,  Land Rover klubben 
spørges. (Ansvarlig; Niels Erik) 
 

5. Mødeplanlægning for 2015. 

 Mail korrespondance medio marts vedr. evt. Forslag til 

repræsentantskabsmødet. 

 30. maj før repræsentantskabsmødet. 

 Forslag til møder i efteråret meldes ud med mail efter 

repræsentantskabsmødet. 

 

6. Økonomistatus. 

 Regnskab er revideret og godkendt uden bemærkninger 

 Økonomi er overordnet i orden. 

 Bestyrelsen har drøftet og godkendt bidrag til en principsag vedr. 

støjgrænser klasse. 9 vs. Klasse 11. Justitsministeriets skydebanesagkyndige 

var meget interesseret i sagen og fik resultatet tilsendt sådan, at det kommer 

til gavn for alle foreninger i f.m. godkendelse af skydebaner. 

 Manglende aftalte tilskud fra DSU til deltagelse i EM 7 NM – Søren 

undersøger. 

 
7. Sportsudvalget. 

 Skyttekursus. Kurt holder møde med Michael Møhlenberg mht. at forestå 

kursus. Det forventes at datoer kan offentliggøres til 

repræsentantskabsmødet. 



 Forbundsskydning 

 Sponsorer 

a. Thorup Genladning 

b. Leo Nielsen 

c. VGP Western 

d. SIE Hunting - Niels Erik spørger 

 

 Regler for stævnetilskud udarbejdes (ansvarlig; skytteudvalg/Kurt) 

 
8. Western Grej. 

 Anbefalet brev afsendt, der er ingen reaktion, men Per fik kontakt. Forbundet 
stopper samarbejde. 

 
9.  Individuelle foreningsmedaljer, herunder plaketter.  

 Tony har fået tilbud og arbejder videre med sagen 

 

10. Western ROl og ROll kurser. 

 Sportsudvalget behandler sagen som kursus ansvarlig (ansvarlig: Kurt). 

 

11. Status for tilladelse til at besidde og anvende blyhaglspatroner til 

westernskydning. 

 Søren arbejder videre med sagen, der forventes, at vi kan få samme regler 

som flugtskytter. 

 

12.  Krudtslam til Nye Foreninger 

 Listen skal sendes til Post DK inden kontingentets forfaldsdato – det er 
besluttet at Hids Herred og Søfælde får tilsendt krudtslam 

 
13.  Annoncering på hjemmeside og i Krudtslam. 

 Der er stadig ledig spalteplads 

 Firmaer der annoncer på hjemmesiden – udsæt til næste møde. 
 

14.  Genladningskurser. 

 Aftalen med DSU er på plads og der er foreløbig planlagt 4 kurser som 
tilmeldes til Tony Redmond. Efterfølgende kurser bliver direkte igennem 
DSU’s elektroniske tilmeldings og betalingsmodul. 



 DSU har kontaktet os, vil gerne have en prisforskel på nogle hundrede kroner 
for DSU medlemmer og ikke DSU medlemmer. 
Bestyrelsen har besluttet at fastholde prisen på 750 kr., og at der ingen 
forskel skal være – delvis fordi vi ikke skal tjene en masse penge på det og 
delvis fordi ikke medlemmer måske vil får smag for sortkrudtsskydningen og 
derefter blive medlemmer, som var tilfældet i 2014. 

 
15.  Eventuelt.   

 Tony har fået henvendelse fra Bornholmsskytter vedr. registrering af 
medlemmer under DIF.  De vil gerne have et centralt registreringssted – det 
kan ikke lade sig gøre, og det er et krav at alle idræts foreninger i Danmark 
indberette til DIF. 

 


