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Referat fra bestyrelsesmøde for Danske Sortkrudtskytter  

d.08.marts, 2020 kl. 11.00. 

 

Til stede: Jan Chopart, Tony Redmond, Søren Poulsen, John Nielsen. 

Annica Pedersen meldt afbud pga. sygdom. 

  

1. Godkendelse af sidste referat.  

 Godkendt med få rettelser. 

 

2. Stemmeret til repræsentantskabsmøde. 

Der har været spørgsmål om forbunds bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. 

Svar: Kun foreningens valgte repræsentanter har stemmeret, dvs. at hvis den valgte repræsentant 

også sidder i forbunds bestyrelse så har de selvfølgelig stemmeret. 

  

3. Opfølgning Ny Struktur DSkyU. 

Jan og Tony har deltaget i planlægningsmøde i februar, der blev besluttet at Unionen må komme 

med flere konkrete tiltag til DSkyU’s repræsentantskabsmødet.  

 

4. Genladningskurser – orientering. 

Jan overtager koordinerings posten. Der blev holdt møde i februar med Jan, Tony og de 4 

instruktører. Det var et givtigt og konstruktivt møde hvor man bl.a. aftalt ændringer til kompendiet, 

og snakket om opfølgningskurser hvor der kan være mere specifikt og indrettet efter individuelle 

ønsker. 

 

5. Hjemmesiden – opdatering af medlemsforeninger. 

    Så snart alle indberetningsskemaer er kommet, vil John og Tony gennemgå oplysningerne og dele 

det op i geografiske områder så det bliver mere brugervenligt for nye medlemmer. 

 

6. Håndtering af dataloven. 

Efter henvendelse fra nogle af foreninger vedr. fremsendelse af information til forbundet blev der 

besluttet at Søren vil undersøge kravene. 
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7. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde. 

Sendes til formænd på mail og kommer i næste udgave af Krudtslam samt på hjemmesiden inden 

1/4. 

 

8. DSkyU repræsentantskabsmøde, tilmelding. 

Bestyrelsen deltager. 

 

9. Nyt i sortkrudtssagen.  

Ny bekendtgørelse om eksplosivstoffer kommer i høring. Det der interesserer os er reglen om at 

max. 2 kg eksplosivstoffer i alt, som må opbevares på en ejendom, ændres til at 2 kg sortkrudt og 2 

kg røgsvagt kan opbevares i hver deres separate lokale. Om den øgede mængde af røgsvagt krudt, 

som Jægerne har ønsket at kunne opbevare, også kommer til at gælde os må se under høringen.  

Opbevaring af sortkrudt i rør til forladere bliver tilladt. 

Hvis man lader i nye hylstre skal man søge justitsministeriet om tilladelse til fabrikation af 

ammunition til eget brug. Det skulle ikke være så vanskeligt. En ændring er måske på vej. Hvis man 

køber nye hylstre i udlandet skal man huske at søge en importtilladelse. Hvis du idet hele taget er i 

tvivl, så søg en tilladelse. 

10. Økonomi. 

Der er en efterregning fra sidste år og der er aftalt et mindre beløb til præmier for konkurrence i 

Krudtslam, ellers ingen særlig bemærkning. Regnskabet er godkendt af revisorer samt bestyrelsen.  

 

11. DM 2021. 

 DIF/DGI har snakket om en fælles event uge med DM for alle sportsgrene i 2021. Det er uvist 

hvordan økonomien vil blive. Indtil der kommer nogle konkrete tiltag vil vi arbejde videre med at 

finde plads til DM i eget regi.  

 

12. Eventuelt. 

* Foreningens og Forbundets vedtægter skal gennemgås/moderniseres – her vil vi bl.a.  skærpe 

reglerne for indbetaling af kontingent til foreningen - senest 1/3 ellers bliver der sendt SKV5. 

* der er fortsat problemer med forkerte adresser – der kommer mange Krudtslam retur. Redaktøren 

eller Tony vil tage det op igen på repræsentantskabsmødet. 
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*Indien har søgt medlemskabet af MLAIC – bestyrelsen ser ingen problem ved det. 

* Nordisk mesterskabet 2020 afholdes i Finland. Vi håber at send et hold med 5 mennesker og i den 

forbindelse søger vi økonomisk hjælp af DSkyU. 

 

 Næste møde. 

Næste møde holdes forud for Skytteunionens repræsentantskabsmøde på hotel Legoland. Vi mødes 

kl. 1100. 

 

 

   

 

  

 

  

  

 

 

  

  

 


