
  

 

Referat Hovedbestyrelsesmøde i DSS 

11. maj 2015, kl. 17.00 

Fjeldsted Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby 

Tilstede: Søren, Niels Erik, Kurt, Per, Tony og Jens (Referent) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

2. Meddelelser.  
Ingen 

 

3. Opfølgning af tidlige aftaler, herunder fra sidste Repræsentantskabsmøde. 

 Status for reklame for Sortkrudtsskydning: 5 min. film.  
 Det bliver umuligt at få lavet en kvalitetsfilm for de 5-7.000 kr. der var afsat.  
Niels Erik har talt med en bekendt fra TV 2, som siger, at det bliver meget dyrere.  
Projektet bliver derfor kun til noget, hvis nogle frivillige vil stå for det, Dette 
lægges frem på repræsentantskabsmødet 

 Medajler 
Det bliver muligt for lokale klubber at købe nye medaljer, hvis man køber 200 stk., 
kan det gøres til 40 kr. pr stk. Incl klubbens logo i midten. 

 

4. SKV til forladevåben før 1870 til skydning og SKV til Reentactment 

(Salutskydning) 

Det er måske en ændring på vej i forhold til ovenstående, Søren følger op på 

dette med en mail til politiet. 

 

Danske Sortkrudtsskytter 
Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger 

Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund 

www.sortkrudt.dk 



5. Sportsudvalget. 

 Skyttekursus 

Kurt oplyser, at Claus Johansen sandsynligvis kan undervise, Per har måske 

også et bud på en instruktør 

 Forbundsskydning 

Det går meget trægt med at få foreninger til at deltage, vedtaget at fristen 

forlænges til 31 okt., så vi får hele sommersæsonen med (Tony er ansvarlig 

for opdatering på hjemmeside) 

 Regler for stævnetilskud,  

Da der er flere, der søger tilskud til stævnedeltagelse. Har Sportsudvalget 

besluttet at udarbejde et regelsæt, som skal sikre en retfærdig fordeling af de 

midler som er til rådighed  

 Western  ROl og ROll kurser. 

Der er behov for disse kurser, Kurt laver et oplæg til kurser (regler for 

honorar, kørsel, afholdelse osv.) Det skønnes at 5-6 timer pr kursus er 

passende. Priside 500 kr., Det må ikke give underskud.  

 

6. Genladningskurser.  

Der har i alt været 52 skytter igennem.  

Niels Erik vil gerne afholde et kursus i nov. 

 

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

westernskydning. 

Der er nu kommet et ansøgningsskema fra Dansk Skytte Union der giver tilladelse 

at besidde og anvende blyhaglspatroner til westernskydning. Dette kræver at 

man: 

 Har Western Licens. 

 Udfylder ansøgningsskema (findes på forbundets hjemmeside inkl. 

vejled.) 

 DSkyU godkender og sender til politiet 

 Politiet godkender og udsteder tilladelse 

 

8. Western Licenskort, gyldighedsperiode, Logo 

Efter aftale med DSkyU er det besluttet, at vi udarbejder et Licenskort til 

westernskytterne.  

 



9. DSkyU nye regler for økonomi ved landsdækkende stævne  

Der er forlydende om, at DSkyU evt. påtænker at indføre nogle regler som vil få 

betydning for mange af vore foreninger som afholder landsdækkende stævner. 

Derfor er det besluttet, at vi drøfter det der pt foreligger og evt. også invitere DSF 

til en uformel snak herom   

 

10. Økonomistatus. 
Regnskab indtil dato gennemgået, ingen kommentarer. 
Dog var der enighed om at nogle medlemmer i hovedbestyrelsen ikke får dækket 
deres faktiske udgifter til telefon. 
Derfor vedtaget at følgende er gældende fremadrettet: 

 Formand   2.400 kr. 

 Kasserer og medl. Sportsudvalg 2.000 kr. 

 Alm medl.   1.500 kr. 
 
11.  Repræsentantskabsmødet:  

-herunder valg til bestyrelsen/ antal bestyrelsesmedlemmer 
Oversigt over tilmeldte udleveret, Der er mange foreninger som endnu ikke er 
tilmeldt til Repræsentantskabsmødet, hvilket er meget beklageligt og i strid med 
forbundets vedtægter som klart siger, at alle foreninger skal udpege en deltager 
til mødet. Bestyrelsen vil senere tage dette problem op til en grundig drøftelse 
Allan Olsen foreslås valgt til sportsudvalget 

Der er aftale om dirigent 

Stemmesedler er på plads 

Søren, Niels Erik og Per er på valg, alle modtager genvalg 

Jens stopper, der skal ikke vælges en ny, da det skønnes, at fem medlemmer er 

passende og i henhold til vedtægterne. 

 

12. Forslag til Repræsentantskabsmødet fra Sjællandske sortkrudtskytter 

Sjællandskes forslag om at der kan skydes med to-håndsfatning støttes af 

hovedbestyrelsen. Særskilte klasser skal oprettes. Skytter der skyder med to-

håndsfatning kan ikke skyde i samme klasse som dem der skyder med en-

håndsfatning. 

 
 
 



13.  Arbejdet i Bestyrelsen 

Alm. diskussion af arbejdet i bestyrelsen. 

Bestyrelsen drøftede opgavefordeling og prioritering af de mange opgaver, 

herunder også vigtigheden af, at fastholde et stærkt fokus på de ”gamle” 

discipliner  

 

14. Mødeplanlægning for 2015 

Der skal afholdes møde efter repræsentantskabsmødet, mødet kan evt. afholdes 

i en weekend. Nærmere aftales efter behov 

15. Eventuelt. 
Tony har arrangeret ”privatundervisning” i edb software til Krudtslam til Per    


