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Referat fra hovedbestyrelsesmøde i Danske Sortkrudtsskytter: 

Dato: 15. maj 2017 

Sted:  Blommenslyst Kro 

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

Referent: Susanne Christiansen 

Ordstyrer: Henrik Elmer 

 

Ad pkt. 1: Konstituering 

Hovedformålet med dagens møde var, at bestyrelsen konstituerede sig. Dette blev gjort som 

følger: 

Formand:   Henrik Elmer 

Næstformand  

Medlem af Sportsudvalget 

Kontaktperson til Dansk Skytteunion: Kurt Kjær 

Kasserer  

Kursuskoordinator for Sportsudvalget: Tony Redmond 

Bestyrelsesmedlem  

Formand for Sportsudvalget: Allan Olsen 

Sekretær  

Kontaktperson til webmaster: Susanne Christiansen 

Suppleant  

Repræsentant for Sortkrudtsudvalget  

Medlem af Lovudvalget:  Søren E. Poulsen 

Mødet blev indledt med bestyrelsens forventning om, at det fremtidige samarbejde vil være aktivt 

og produktivt og til gavn for alle medlemmer af Danske Sortkrudtsskytter.  

 

Ad pkt. 2: Åben drøftelse af fremtidigt virke 

Der blev drøftet følgende: procedurer i Hovedbestyrelsen, nye tiltag, fordeling af udvalgsposter. 
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Procedurer for referat: 

Referat er aftalt med en godkendelsesfrist på 48 timer efter udsendelse fra sekretæren på mail til 

Hovedbestyrelsens medlemmer.  

Kommer der ingen indsigelser i den periode, sender sekretæren referatet ud som godkendt til 

bestyrelsesmedlemmerne samt til Webmaster af hjemmesiden: Allan Olsen fra Vestegnen. 

 

Mødeintervaller: 
Hovedbestyrelsens medlemmer mødes som udgangspunkt hver 2. måned året igennem på 

Blommenslyst Kro pga. central beliggenhed, god service og pris. 

Dog kan variation i indkaldelsesintervallerne forekomme, da der periodevis kan være brug for flere 

møder i en kortere periode.  

Suppleant indkaldes til hvert 3. møde, der igen som ovenfor nævnt kan variere i 

indkaldelsesintervaller. 

 

Særligt fokus på ensartet behandling: 
Alle sortkrudtsdiscipliner skal tilgodeses på lige fod uden forfordeling af enkelte discipliner. 

 

Tilskudsfordeling til mesterskaber: 
Der tales om tilskudsfordeling af puljepenge til mesterskaber. Der er et beløb i puljen, som 

fastsættes fra år til år og som fordeles til deltagende skytter ved mesterskaber.  

 

Hvordan kan vi få skytterne til at blive aktive deltagere ved mesterskaber: 
Dette forsøger vi at finde løsningsforslag til. Der har de seneste år været meget få og ofte kun en 

enkelt deltager og det er for lidt.  

Taler om, at ved MLAIC skal der stille skytter op, ellers må vi udmelde os.  

Vi har især Nordisk Mesterskab i fokus – et af forslagene er, at formanden laver en mail og sender 

ud til samtlige sortkrudtsformænd med en opfordring om tilmelding og oplysning om, at der kan 

søges tilskud fra puljen.  

Nordisk Mesterskab finder sted i Norge 21.-23 juli 2017. Til næste år er det i Danmark.  

 

Hjemmesiden: Sortkrudt.dk 
Allan Olsen fra Vestegnens skytter er webmaster på hjemmesiden.  

Hjemmesiden fungerer, men skal opdateres, især tænkes på nyhedsinfo, der skal opdateres for 

hver eneste relevante nyhed.  

Sekretæren er Hovedbestyrelsens faste kontaktperson til webmasteren af hjemmesiden.  
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Krudtslam: 
Redaktør er Per Jakobsen.  

Korrekturlæsning: der skal være 2 fra bestyrelsen til at læse korrektur, dette er: sekretæren og 

formanden.  

 

Western-licenskort: 
Der tales om et såkaldt licenskort til westernskydning, der gør visse ting nemmere for deltagerne. 

Der er indkøbt maskine til trykning af dem, dog er det Vestegnen, der ejer maskinen. 

Spørgsmål som:  Kan det laves for alle? Eller er det udelukkende for westernskytter? 

  Hvad er reglerne for kortene? 

  Skal de fornyes/og i så fald hvor ofte? 

  Hvor længe er de gyldige? 

Der arbejdes videre på et løsningsforslag i Sportsudvalget. 

 

De forskellige udvalg: Sortkrudtsudvalg, Sportsudvalg, Lovudvalg, DSU: 

Sortkrudtsudvalget: 
Søren E. Poulsen er repræsentant for Sortkrudtsudvalget.  

 

Sportsudvalget: 
Sportsudvalget repræsenteres af: Kurt Kjær, Allan Olsen, Tony Redmond. 

Formand for Sportsudvalg og koordinator for westernskydning er Allan Olsen.  

Tony Redmond er kursuskoordinator.  

Der vil gøres stor indsats for at genoplive udvalget og gøre det aktivt.  

 

Lovudvalget: 
Repræsenteres af Søren E. Poulsen samt Vilhelm Birn.  

Her er især fokus på opstramning og revidering.  

 

DSU/kontakten til Dansk Skytteunion: 
Dansk Skytteunion barsler med en ny struktur – dette har de gjort gennem tid, men 

skulle efter planen have noget klar til debat i løbet af 2017.  

Kurt Kjær er repræsentant i kontakten til Dansk Skytteunion.  
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Dato for næstkommende møde: 
Tirsdag, den 1. august 2017 kl. 11.00 på Blommenslyst Kro med deltagelse af:  

Henrik Elmer, Kurt Kjær, Tony Redmond, Allan Olsen, Susanne Christiansen. 

Sekretæren indkalder til mødet. 

 

 


