Danske Sortkrudtsskytter

Referat af repræsentantskabsmøde for Danske Sortkrudtsskytter
Afholdt på Blommenslyst Kro, den 6. maj, 2017.
Deltagende foreninger:
Blicheregnen, DBDFS, Djurs, Falsterske, Fynske, Nordjyske, Ribe, Sejs-Svejbæk, Sjællandske,
Skiveegnen, Slesvigske, Sydjyske, Søfælde, Thy, Vestegnen, Vestjyske, Østjyske.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning:
 Formand
 Redaktør
 Sportsudvalget, Sortkrudtsudvalget og Lovudvalget.
3. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.
4. Budgetfremlægning.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af forbundets bestyrelse.
 Formandsposten er på valg. Søren E. Poulsen genopstiller ikke. Kurt Kjær stiller op.
 Næstformand posten er vakant. Søren E. Poulsen stiller op.
 Bestyrelsesmedlem Niels Erik Hansen er på valg, genopstiller ikke. Susanne
Christiansen stiller op.
 Bestyrelsesmedlem Per Jacobsen er på valg, genopstiller.
 Valg af 1 suppleant.

8. Valg af repræsentant til MLAIC
9. Nedsættelse af diverse udvalg.
10. Valg af 2 revisorer.
 Henrik Lykke Sørensen, genopstiller.
 Charles Waring, genopstiller.

1. Claus Johansen stillede op som dirigent og Sally Redmond som referent - begge blev valgt.
Stemmetællere: der blev forslået revisoren Charles Waring og referent Sally Redmond –
begge blev valgt.

2. Formandens beretning 2017
Medlemstal
Medlemstallet har glædeligvis igen haft en fremgang til 1375.
Danmarksmesterskaber
DSS har afholdt 3 Danmarksmesterskaber i 2016:



DM i de traditionelle sortkrudtsdiscipliner blev afholdt i Frederikshavn,
DM i Terrænskydning i København og DM i Westernskydning blev også afholdt i
København, som blev gennemført samtidigt med det nordiske mesterskab i
westernskydning.
Nordiske mesterskaber
Som nævnt afholdes Nordisk mesterskab i westernskydning i København, med fin
deltagelse fra alle nordiske lande.
Nordisk mesterskab i de traditionelle skydediscipliner blev afholdt i Finland, desværre kun
med 1 deltager fra Danmark, det må vi kunne gøre bedre.
Mange af stævnerne afholdes i København. Vi så gerne, at stævnerne fordeles ud over
landet. Helt konkret savner vi en arrangør til Nordisk Mesterskab 2018..
Europamesterskaber.
DSS Westernskytter deltog med 11 skytter i EM i westernskydning i Ungarn med succes
med Overall placering i top 10 (nr. 2), som er meget prestigefuld og det samme gælder
også for europamesterskabet i Senior kategorien.
Tilskud
DSS har igen ydet deltagende skytter i NM sortkrudt og EM i western et tilskud for at
understøtte deltagelse, som for almindelige sortkrudtsskytter ikke havde den ønskede
effekt, hvor deltagelse i NM i Finland kun var én skytte. Kører flere skytter sammen, er det
med tilskuddet ikke den store udgift at deltage. Næste stævne er nær Oslo og det skulle
være overkommeligt at deltage.
Nye skydediscipliner
Vi har godkendt en prøveperiode for tre nye skydediscipliner, som kan gennemføres med
allerede godkendte våben.
Terrænskydning på tid, som kan gennemføres med revolver, har nu været afholdt 2 gange.
Skydningen sker ved deltagelse i en DGI terrænskydning på Fyn. Den er meget krævende
med kort skydetid og ofte små mål.
Benchrest skydning med forlader og patronladet riffel er ikke gennemført endnu, men det er

planen, at der indkaldes til den første skydning inden sommerferien.
100 m skydningen med forlader og patronladet gevær med sigtekikkert er ikke gennemført
endnu, men kan afvikles sammen Benchrestskydningen eller måske DM.
Genladningskurser.
Genopladningskurser må man sige er en succes med nu 287 deltagere og dermed et fint
overskud, som vi løbende overføres fra DSkyU.
For kommende kurser arbejde vi på en aftale, hvor 2/3 af overskuddet går til DSS, mens
Dansk Skytte Union får 1/3.
Overskudet har medført, at bestyrelsen har besluttet, at skytte kurser i DSS indtil videre nu
er gratis, bortset fra Pins i fm. Westernuddannelse.
Dansk Skytte Unions Repræsentantskabsmøde
Dansk Skytte Unions Repræsentantskabsmøde 26. marts bød på en længe ventet
organisationsforslag fra DSkyU, som glædeligt bevarer DSS som forbund.
Vi bliver en sektion under ”Aktiviteter”
Det vi har set indtil nu, er rammen, og den kommende tid frem til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde til september skal vi deltage i det meget vigtige arbejde med, at
rammen fyldes ud med vedtægter, som opfylder vores ønsker mht. ansvar, indflydelse og
økonomi og dermed gør, at vi kan stemme for.

Redaktørens beretning:
Krudtslam nr.1 blev sendt ud en måned tidligere på grund af tilmeldingsfrister til de
forskellige stævner.
Stor tak til alle, der har skrevet til Krudtslam, dog vil jeg opfodrer til flere sender
artikler/billeder osv.
Det er svært at få materiale nok og jeg er tit nødt til at ringe rundt lige før deadline. Husk
når I sender artikler til mig at tilføje telefonnummer, så jeg kan ringe, hvis jeg er i tvivl om
noget.
Sportsudvalget v/ Kurt Kjær
Der har ikke været meget aktivitet, vi har kun holdt 1 møde, resten kunne klares
administrativt.
Det er svært at finde på noget, der kan friste folk til at deltage, der har i hvert tilfælde ikke
været meget opbakning til vores tiltag de sidste år. Så, kom gerne med gode idéer, måske
lokalt?
Genladningskurser: der er afholdt 9 kurser siden sidst.

Tilskud – man kan søge tilskud til EM i Western skydning og NM i sortkrudts skydning.
Pengene bliver ligeligt fordelt, så snart vi har fået de sidste ansøgninger ind.

Sortkrudtsudvalget v/ Søren Poulsen
Vi har indstillet til Justitsministeriet at:



Det bliver muligt at opbevare sortkrudt i 100 af de rør, som forladerskytter anvender.
Mængden i de 100 rør må ikke overstige den mængde af sortkrudt, som man har tilladelse
til.
Mængden af både sortkrudt og røgsvagt krudt, som i dag er i alt 2kg, ændres til, at man
udover den tilladte mængde af sortkrudt kan opbevare 2 kg røgsvagt krudt i et separat
lokale.

Lovudvalget v/ Søren Poulsen
Der har ikke været nævneværdige sager, herunder ingen sager med SKV2 på våben, som
ikke er tilladte til vores skydediscipliner.
.
3. Regnskabet 2016 v/ Tony Redmond
Kassereren gennemgik regnskabet og fortalte, at Krudtslam koster ca.7.000 kr. mindre per
udgave, da han har fået en ny aftale med Hobro Lyntryk, som for det første er billigere med
trykning og for det andet adresserer bladene og putter dem i bilen og afleverer dem hos
PostNord .
Regnskabet blev godkendt.

4. Budget 2017 blev fremlagt af kassereren Tony Redmond, som fortalte, at trods rød linie i
bunden, regner han med, der ikke skal tænkes på stigning i kontingent før 2020, bare
økonomien fortsætter som forventet. Det skyldes, at genladningskurserne giver godt i
kassen på grund af alle de deltagere fra andre grene så som sportsskytter, jagere osv
Djurs: Poul Jensen spurgte, om minus tallet skyldtes gratis RO1/2 kurser
Svar: Nej.
Vestjyske: Vilhelm Birn spurgte, om vi kan spare penge ved at trække os ud af DSkyU?
Kurt Kjær: Vi får noget for pengene – SKV registrering, forsikring osv. og samtidig er vi med
til at støtte eliten.
Tony Redmond: Obs – vi har et vigtigt arbejde foran os med fremtidige struktureringer, så
det er vigtigt med godt samarbejde, hvis vi skal sikre os tilskud fra dem.
Sydjyske: Anita Sørensen – vi er meget glade for den hjælp og vejledning, vi får fra DSkyU
Vi har haft SKV’er, der forsvandt i posten, så nu sender Christina en email, når hun sender
SKV’er ud.
Nordjyske: Annica Kjær Pedersen – jeg foreslår, at forbundet kontakter Christina og aftaler,
at hun kontakter formændene via email som standardprocedure, når SKV’er sendes.

Vilhelm Birn – vi betaler rigeligt for at have vores våben registreret og jeg har hørt, at prisen
stiger?
Kurt Kjær: Foreslår at genindføre SKV’er med ’indtil videre’ i stedet for 5 år.
Erik Mouritsen, DSkyU – Det er mange år siden, man holdt op med at bruge udtrykket ’indtil
videre’ og vi skal ikke regne med, at det kommer igen. Mht. prisstigning, mener han ikke,
der er planer om det.
Budgettet blev godkendt.

5. Ingen forslag.

6. Kontingent – hovedbestyrelsens forslag om at fastholde kontingent uændret blev
godkendt.

7. Valg
Kurt fortalte, at han trækker sig som formandskandidat og fortsætter som næsteformand.
Valg af formanden:
Henrik Elmer (Falster), Matthew Scott (Vestegnen) og Allan Olsen (Slesvigske) meldte sig.
De blev bedt om at præsentere sig:
Henrik Elmer: formand for forbundet 2000-2007, men stoppede dengang, da arbejdet tog
ca.40 timer om ugen.
Nyvalgte formand for Falsterske er nu på efterløn og har derfor overskud og lyst til arbejdet
igen.
Fokus: western, terræn og præcisionsskydning.
Ser gerne, at alle trækker i samme retning.
Matthew Scott: medlem af Vestegnen. Under uddannelse som bøssemager.
Skydning er min livsstil.
Haft meget succes i kontakten med Politi osv.
Vil gerne udvide sportsudvalget og der skal kun være plads til aktive skytter
Informationen skal forbedres, bl.a. ved brug af sociale medier.
Står for uddelegering af opgaverne.
Allan Olsen: medlem af Slesvigske. 68år.
Står for lederskab og fordeling af opgaverne.
Kommunikation er vigtigt, har en del erfaring på området fra arbejdslivet.
Spørgsmål fra John Nielsen, Nordjyske: til Matthew og Allan. Vi har lige hørt fra Henrik, at
arbejdet kan være meget tidskrævende – har I tænkt på det?
Svar: Allan – jeg er pensionist og har derfor tid til det. Matthew – ja, jeg får tid ind i mellem
alle de skydninger, jeg laver.
Afstemning: dirigenten Claus Johansen bekendtgjorde, at Henrik Elmer var valgt ind og
ønskede tillykke. Repræsentantskabet ønskede at høre fordelingen af stemmerne:
Henrik Elmer 48 stemmer, Allan Olsen 36 stemmer, Matthew Scott 12 stemmer

Valg af betyrelsesmedlem: Niels Erik Hansen genopstiller ikke.
Susanne Christiansen (Fyenske) stiller op på opfordring fra bestyrelsen.
Susanne er nyopereret i halsen og kunne ikke tale, havde derfor skrevet følgende
præsentation, som dirigenten læste op:
Den civile Susanne:
Jeg er en 50-årig fynbo. Er uddannet lægesekretær.
Jeg arbejder i min fritid i Kulturhuset Tobaksgaarden i Assens ved koncerter, udstillinger og
i biograf.
Derudover har jeg været medstifter af Æblefestival Assens, som nu er en succesfuld
festival.
Jeg hjælper museer rundt i landet med at levendegøre historieformidling og jeg syr
historiske uniformer og rober og udstiller dem bl.a. på museer.
Jeg er en aktiv samarbejdspartner og medspiller, når der skal laves events i min kommune
og har et stort netværk indenfor dette.
Og så går jeg model for en tøjbutik i Assens ved modeshows. Jeg har spillet meget
lokalrevy og supplerede min SU med at lave standup og sælge et par malerier.
Sortkrudtsskytten Susanne:
Jeg blev for 1 år siden formand for Fyenske Sortkrudtsskytter og jeg er meget stolt af at
repræsentere foreningen.
Jeg kom ind i sortkrudtsverdenen i 2014 ved et tilfælde på en event, men det var kærlighed
ved første brag.
Foruden at være sortkrudtsskytte i Fyenske Sortkrudtsskytter og Det Danske Auxiliarkorps,
så er jeg også kanonér i Faaborg Kanonerlaug og jeg hjælper af og til andre sortkrudtslaug
ved deres arrangementer.
Jeg kan således være i uniform og skyde en 6-punder af den ene dag og stå i kjole og
skyde med luntebøsse den næste. Min foretrukne følgesvend på events er dog oftest min
Brown Bess.
Hvad kan jeg byde ind med:
Jeg vil lade det være op til bestyrelsen at give mig et skudsmål mht. mine kompetencer
indenfor sortkrudtsverdenen.
Jeg kan blot sige, at jeg blev meget glad for bestyrelsens henvendelse til mig, om de måtte
indstille mig til en bestyrelsespost og svaret var et stort rungende JA.
Jeg brænder for sortkrudtsvåben – især flintvåben.
Men jeg ønsker en bred repræsentation i bestyrelsen forstået på den måde, at jeg ser en
force i, at bestyrelsen er bredt repræsenteret i alle våbenkategorier og nicher, det være sig
alt lige fra flint til westernskydning.
Det er meget meget vigtigt, at alle sortkrudtsskytter repræsenteres så bredt, som muligt.
Og så er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne er bredt repræsenteret rent geografisk.
Og sidst men ikke mindst: Samarbejde og en stor portion evner er vejen frem. Man skal
som bestyrelsesmedlem kunne tackle udfordringer på diplomatisk vis og evne at respektere
hinandens forskellige holdninger og huske på, at uanset forskelligheder, så har en
bestyrelse et eneste fornemt mål:
At repræsentere medlemmerne på allerbedste og bredeste vis.
Susanne blev valgt ind.

Valg af betyrelsesmedlem: Per Jakobsen genopstiller.
Sven Dahl(DBDFS) , Matthew Scott, Allan Olsen og Søren Poulsen stiller også op.
Afstemning: dirigenten Claus Johansen bekendtgjorde, at Allan Olsen var valgt ind og
ønskede tillykke. Repræsentantskabet ønskede at høre fordelingen af stemmerne:
Allan Olsen 45 stemmer, Søren Poulsen 41 stemmer, Per Jakobsen 8 stemmer,
Sven Dahl 5 stemmer, Matthew Scott 0 stemmer.

Valg af suppleant:
Søren Poulsen og Vilhelm Birn stiller op
Afstemning: dirigenten Claus Johansen bekendtgjorde, at Søren Poulsen var valgt ind og
ønskede tillykke. Repræsentantskabet ønskede at høre fordelingen af stemmerne:
Søren Poulsen 83 stemmer, Vilhelm Birn 16 stemmer

8. Repræsentant til MLAIC – Henrik Elmer blev valgt.

9. Sportsudvalg, Lovudvalg og Sortkrudtsudvalg fortsætter uændret.

10. Revisorerne Henrik Lykke Sørensen og Charles Waring blev genvalgt.

11. EVT:
*Der er stillet overskydende kopier af Krudtslam rundt på bordene, det må man gerne tage
med hjem til foreningerne.
*Fyenske:
SKV procedure– er det muligt fremadrettet at registrere over NemID da det er
personfølsomme data, vi sender ud med post og mail?
Forenkling af SKV2- er det nødvendigt at skrive hvert 5 år. Kan man ikke bekræfte direkte
til politi over Nem ID?
Nordjyske-Annica Pedersen nævnte, at det sker allerede med registrering af jagtriffel.
Erik Mouritsen bliver bedt om at tage begge punkter tilbage til DSkyU.

* Vilhelm Birn: Spurgte om det er nødvendigt med årlig kontrol
Kurt Kjær: siger igen, at man kunne skrive ’indtil videre’ på SKV’er, netop fordi man har
den årlige kontrol
DSkyU- Erik Mouritsen – det kan lyde besnærende men vi skal være glade for, at vi har
systemet, i alle andre EU lande skal man registrere direkte til Politi el. Forsvaret. Mener

ikke, vi kan forvente at slippe for hverken SKV eller den årlige kontrol.

* Blicheregnen - Ib Farcinsen- Terrænskydningskonkurrence kan ikke holdes i år, da de
først kan leje sig ind på militærområdet i Karup til november. De forventer at finde et muligt
tidspunkt til foråret 2018. Det blev modtaget med klapsalve.
* Erik Mouritsen – takkede for invitationen og ønskede de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer
tillykke. Gav en kort forklaring om DSkyU’s ny struktur.
* Tony Redmond – der mangler klubber til at afholde DM og NM i 2018.
Kurt Kjær forklarede, at Vestegnen ikke kan afholde begge dele.
Henrik Elmer siger, at der måske er en mulighed med Mussebanen, men han er nødt til at
snakke med baglandet om det først.
*Søren Poulsen takker for vellykket valg og siger tak til afgående bestyrelsesmedlemmer
Per Jakobsen og Niels Erik Hansen for de sidste 4 år.
*Kurt Kjær takker afgående formand Søren Poulsen for de sidste 6 år.
*Dirigenten takker for god orden og lukker mødet.

