
Referat fra hovedbestyrelsesmøde I 
Danske Sortkrudtsskytter 

 
 
Dato: lørdag d. 14. december kl.11.00. På adressen Mellemhaverne 27 5600 
Faaborg 
Alle var fremmødte undtagen John Andresen, suppleant John Kjær Nielsen var der i 
hans sted. 
 
Dagsorden: 
 1: Behandling af ankesag. 

Klubberne gives medhold i eksklusion af pågældende, da det findes at deres 
behandling af sagen er i overensstemmelse med gældende regler og at 
pågældendes overtrædelse af samme, er af en så graverende karakter at 
eksklusion er på sin plads.  

2: Bestyrelsen fremadrettet. 

Tony Redmond ønsker at trække sig som kasserer. Bestyrelsen vil arbejde på at 
finde en afløser. 

3:  Dansk Skytteunion i forhold til deres planer om at nedlægge forbundene. 

Det fremgår af tidligere fremsendt materiale samt diverse møder at det er deres 
mål 

Der var en del snak om at undersøge nærmere hvad vi egentlig får for vores 
penge, og der herskede en konsensus om at give Unionen kamp til stregen, 
selvom de nok stopper deres planer ned i halsen på os. Der herskede også en 
konsensus om at Unionen ikke er klar til at overtage Sortkrudts genren da vi på 
adskillige punkter er væsentlig forskellige fra de andre skyde discipliner. Dels 
fordi vi har en selvstændig western sektion, dels fordi der er mange skyde-
discipliner der er historisk begrundet. Til dette kræves et stort antal våben hvis 
man er bare lidt aktivt skydende - vi savnede svar på hvorledes Unionen vil 
håndtere dette, ud over de vil have ulønnede frivillige til at udføre at arbejdet. 
Dette må siges ikke at være holdbart, da frivillige jo netop er karakteriseret ved 
at kunne stoppe fra dag til dag, hvilket der er en risiko for hvis posten går fra at 
være ansvarsbærende til stik i rend dreng for Unionen. 

4: Eventuelt. 



Referat fra hovedbestyrelsesmøde I 
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Det blev besluttet at give et en gangs beløb på 1000,-  til et program til at køre 
"Krudtslam". 

• Næste møde. Søndag d 8/3 -2020 


