Referat fra repræsentantskabsmøde for Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter
d. 7. maj, 2022.
Deltagende foreninger:- Blicheregnens, Copenhagen Cowboys, Frederikshavn,
Funder, Nordjyske, Ribe, De Falsterske, Slesvigske, Sejs-Svejbæk, D.B.D.F.S.,
Søfælde, Skiveegnens, Årslev-Sdr.Nærå, Roskilde, Sydjyske, Sjællandske
Formanden bød velkommen til de fremmødte.
Valg af Dirigent og Referent
Bestyrelsen foreslog Henrik Braun som dirigent – valgt med akklamation.
Valg af 2 stemmetællere : Benny Jensen og Sally Redmond blev valgt.
Bestyrelsen foreslog Sally Redmond som referent- valgt med akklamation.
Henrik Braun erklærede at mødet var lovlig indkaldt.

Oplæg fra Skytteunionen/Skydesport Danmark om den nye
stuktur v/Anders Sode
Til vores repræsentantskabsmøde i marts blev Skydesport Danmark vedtaget. Det
nye struktur dækker mere bredt med mindre fokus på eliten. Vi vil kæmpe for at
bevare jers rettigheder og vi vil gøre alt det vi kan for at får flere skytter ind i
skydesporten.
Vi vil have Aktivitets Komiteer og der vil være et Sortkrudts Komite som vil i første
omgang være jeres nuværende betyrelse.

Økonomien er ikke på plads endnu men der er møde d.18.juni hvor økonomien vil
være det stor emne, den endelige beslutning om kontingent tages d.8.oktober.
Nuværende strategi er 5 sporet og vi skal finder ude af hvordan vi fremover vil
arbejde – her har vi har brug for jeres indput så meld jer endelig til.
Der skal udarbejdes en funktionsbeskrivelse til komiteen samt hvordan Skydesport
Danmark skal hjælpe med.
Vi håber at alle vil støtte op, hvis vi løfter i flok bliver det nemmere.
Jan Lykke, Roskilde: Jeg kan se at det er først fra 1/1/2023 – bliver der lavet
arbejdsgrupper?
Anders: Ja, det er først i 2023 så vi køre det næste stykke tid med overlapning –
klubberne skal melde sig direkte ind, vi sender informationen ud senere på året.
Komiteen vil lave det samme arbejde som forbundet gøre nu som er selvfølgelig at
varetage jeres interesser. Politisk vil vi væk fra at beslutninger bliver taget i
sektionerne, fremover skal foreninger have direkte indflydelse.
Martin Ladov, Søfælde: Skal forbundet nedlægges? Der står direkte i lovgivning at
man skal være medlem af Forbundet for at får tilladelse til genopladning osv. Det
betyde vi kan ikke nedlægger forbundet før det er på plads.
Anders: I bestemmer selv om I vil nedlægges
Martin, Søfælde: Hvis vi siger ja til nedlæggelse kan vi ikke skyde mere. Det kan
tage mange år at laver om på lovgivning, vi har en sag nu som har ligget ind i
justitsministeriet siden 2015.
*Martin lavet et forklaring, med rekvisiter, om klassificering af krudt. Dette for at
understrege over for Skydesport Danmark hvor kompliceret sagen er.
Dirigent : Du må meld dig ind i arbejdsgruppen Martin.
Jan Lykke-Roskilde : Hvordan vil komiteen virke?
Anders: ligesom her, der vil være årsmøde hvor I vil vælge medlemmer af
komiteen.
Politiske beslutninger vil foregår på det årlige repræsentantskabsmøde . Der vil
være 3-4 møder om året hvor formanden vil bliver inviteret.
Martin, Søfælde – er alle lige stemmeberettiget eller er det efter antal
medlemmer?
Anders – nej, men alle foreninger har muligheden for at kom til årsmøderne hvor
de kan blive hørt.
Vi forventer at der er mange små foreninger der bliver lukket, her kigger vi på
muligheden for de kommer ind i andre klubber så man har flere slags skyninger i
samme forening.
Arthur, Sejs-Svejbæk – Hvad med SKV’er – bliver de behandlet fra et fælles

kontor?
Anders – formentlig ikke, regner med de fortsat er delt op geografisk.
Henrik Braun – er det stadig foreninger der skal lave SKV ansøgninger eller bliver
det centraliseret?
Anders – stadig foreningerne.
Jan Buchwald, Sjællandske – hvis der må være flere aktiviteter i samme forening,
må vi også skyde med røgsvagt og sortkrudt i samme våben?
Anders – der er en stor oprydning processe foran os, og det skal med i
diskussionen.
Mikael, Sejs-Svejbæk – Vi er en del af en røgsvagt forening og det fungerer fint.
Det er et spørgsmål om at sælge det korrekt til medlemmerne. Mht. Forbundet
kan vi selv bestemme om vi vil nedlægge forbundet, men skal nok have par løb de
næste par år indtil det juridiske er på plads.
Verner, Falster – Dvs. at alle vil kunne være ind under et fane, historiske,
røgsvagt, sortkrudt, osv.?
Anders – ja, vi har forenings frihed i Danmark.
Mikael, Sejs-Svejbæk – vi har samme bestyrelse for både røgsvagt og sortkrudt, vi
har også taget de historiske ind. Det kan lade sig gøre.
Dirigent – jeg kan høre der er mange bekymringer men netop derfor er det vigtigt
at melde sig til planlægnings gruppen.

Beretninger
Formandens Beretning:
Så er vi igen nået til Forbundets ordinære generalforsamling. Coronaen har igen i
løbet af året medført en del gener for vores virke, både som Forbund og ude i
foreningerne. Der var til det sidste usikkerhed om sidste års
repræsentantskabsmøde kunne afholdes på den fastlagte dato. Det gik dog.
Forbundet består i år af 40 medlemsforeninger med tilsammen ca. 1209
medlemmer i forhold til 1331 medlemmer sidste år. I løbet af året har der været
der været afholdt DM i terrænskydning, DM i westernskydning som i år blev
afholdt i København og selvfølgelig det traditionsrige Farsø Træf. Desværre
lykkedes det ikke at få afholdt DM i sortkrudtsskydning til dels på grund af Corona.
Ud over det har der været afholdt en del lokale stævner med god deltagelse.
Der er gået urimeligt meget tid og mange møder i sagen om Vestegnens
Sortkrudtsskytters eksklusion af Forbundet. Der blev afholdt et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde 06-02-2022 om sagen. I Sagen er både forbund og

Skytteunion blevet stævnet af Vestegnens advokat. Endvidere er Jimmy Roed, som
var valgt som dirigent til repræsentantskabsmødet, blevet truet med et sagsanlæg
Fra Vestegnens advokat. Det er dybt beklageligt for de demokratiske spilleregler,
foreningens medlemmer, men også for den splittelse det skaber blandt
medlemsforeningerne. Nogen holder med Per og andre holder med Poul. Til sidst
ender det måske med at man ikke engang kan snakke sammen på skydebanen. Der
har været krav om at eksklusionen skulle behandles igen på det ordinære
repræsentantskabsmøde. Sagen HAR været behandlet på det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde som det eneste punkt på dagsordenen.
Repræsentantskabet fandt ikke anledning til underkende Forbundsbestyrelsens
eksklusion af Foreningen. Beslutningen fra repræsentantskabet var at Forening,
Forbund og Union skulle se om man kunne skabe et forlig. Vestegnen forbeholdt
sig at de skulle tale med deres medlemmer først. Siden har vi intet hørt fra
Foreningen i forhold til et forlig. Ligeledes har deres advokat afvist både et forlig
og rets mægling. Vi kan kun beklage at Vestegnens Sortkrudtsskytter har valgt en
retssag i stedet for at anvende det idrætsretlige system. Der ville sagen for længst
have fundet en afslutning.
Ligeledes er der brugt meget tid på møder og webseminarer omkring den nye
struktur i Dansk Skytteunion. Den nye struktur blev vedtaget på Skytteunionens
ordinære repræsentantskabsmøde 20-03-2022 på hotel Legoland. Dette betyder at
alle medlemsforeninger ved årsskiftet skal vær medlem direkte under Dansk
Skytteunion/Skydesport Danmark. Der kommer til at ligge et stort arbejde i at
sikre medlemsforeningerne/Forbundet får så meget indflydelse i den nye struktur
som muligt. Et andet stort spørgsmål er: Hvad stiller vi op med Forbundet? Skal
det hele overgå til den nye Sortkrudt komité eller skal vi bevare Forbundet i en
anden form end vi har nu?
På sidste års repræsentantskabsmøde blev der udtrykt nogen utilfredshed med
”Standardvedtægter for Foreninger” Det blev derfor besluttet at nedsætte en
arbejdsgruppe som skulle se på vedtægterne og eventuelt komme med
ændringsforslag. Der er desværre ikke kommet noget. Dette skal måske ses i lyset
af den nye struktur, hvor vi alligevel skal have nye vedtægter.
Vi har i løbet af året, i samarbejde med Skytteunionen, afholdt 5
genladningskurser med i alt 58 deltagere. De har været afholdt hos Vestegnen,
Nordjyske, Frederikshavn Hids Herred samt Sjællandske. Det er alle slags skytter
som kan deltage i det meget alsidige kursus som dækker både røgsvagt og
sortkrudt.
Jeg vil opfordre alle til at overveje om at være med i arbejsgruppen vedr. den nye

struktur. Det er bl.a. her vi kan se på om forbundet skal bibeholdes.

Tillæg til formandens beretning
Ribe Stifts Sortkrudtsskytter vil gerne har ført til referat at de er ikke enig i den
del af beretning der drejer sig om den verserende retssag.

Kommentarer til formandens beretning:
Per Olsen, Ribe – Da vi i Ribe er ligesom mellemmænd for Vestegnens
Sortkrudtsskytter mener vi ikke at man kan sig at sagen er afsluttet.
Mikael Hannibalsen, Sejs-Svejbæk - Hvor langt er vi kommet? Har nogen af jeg
ringet til hinanden?
David Rachet, Advokat : Muligheden for et forlig har været drøftet mellem mig og
deres advokat Kramme, et møde på min opfordring. Jeg er ansat til at prøve at
komme frem til en voksen løsning. Det lykkedes desværre ikke.
Beretningen blev godkendt med 66 stemmer for og 8 stemmer imod.

Western Sektionen- Formanden Martin Ladov
Corona:
Corona begrænsningerne sluttede i Danmark og det meste af Europa.
Alligevel blev DOT i Slovakiet aflyst af frygt for nye begrænsninger og store bøder
for evt. overtrædelser af corona-reglerne.
Stævner:
Tønder ca. 9 stk.
Amager ca. 10 stk.
Fyn: 1 stk.
20 stk. officielle stævneafholdelser.
Stævne i Sverige meget populætr blandt danske western skytter, 14-16 deltog.
DSkyU skydeprogram 87/88:

Bestemmelserne - Våbenliste - kurser/uddannelse - Licenskort/nye licenskort.
Ny struktur unionen:
Licens? - Kurser? - Økonomi?
Fremtidig arbejde:
Sortkrudt/røgsvag
RO kurser bliver gennemført på både Dansk og Engelsk.
Kommentarer til beretningen:
Arthur Gaba, Sejs-Svejbæk: – Bliver de gamle RO kurser ført over?
Martin Ladov - RO1 nej, men RO2 er lifetime. De Danske kurser bliver billigere.
Per – Ribe: bane godkendelse skal op til DSkyU for at bliver strømlinet.
Martin: vi har sendt ændrings forslag til kapitel 15 om at får en standard bane
godkendelse.
Jakob Haar, Falster : er der en discipline med kun røgsvagt?
Martin: Ja, men vi hører under DSS da der står i lovgivningen at man skal være
medlem her for at købe sortkrudt.
Der efterfulgte en diskussion om brug af pumpgun samt sikkerheden mht ændring
af reglerne vedr. stålmål.
Beretningen blev godkendt med akklamation.

Sportsudvalg – Tony Redmond
Der blev holdt DM i terrænskydning i Karup, et rigtig godt arrangement. Desværre
var der ingen DM i sortkrudtsskydning pga Covid.
Vi mangler nogen til at afhold DM i terrænskydning i år, så kom endelig frem.
DM i sortkrudtskydning afholdes i Korsør i år, sidste tilmelding er på mandag.
Næste år bliver det afholdt på Falster som en del af deres 30 års Jubileum.

Beretning godkendt med akklamation.

Lovudvalg
Da formanden ikke var til stede, fortalt dirigenten at der ikke var sket noget.

Sortkrudtsudvalg, Søren E. Poulsen
Vi har 2 udestående sager i ”Sortkrudtssagen”:
Tilladelse til forladere, at opbevare op til 100 beholdere (rør) med sortkrudt
under fareklasse 1.4, dvs., dvs. kan opbevares i boligen. Krudtmængden må ikke
overstige den mængde man har tilladelse til. I dag er de rør vi anvender ikke
lovlige til opbevaring.
Tilladelse til at opbevare både 2 kg sortkrudt og 2 kg røgsvagt krudt på samme
ejendom, men i separate rum. I dag må der i alt kun opbevares 2 kg krudt på en
ejendom.
Jeg har flere gange været i kontakt til Justitsministeriet – sidst i går - , hvor der
igen er sket det at sagsbehandleren er skiftet ud med en ny som skal sætte sig ind
i sagen . Det er tydeligt at andre sager skubber behandlingen tilbage.
Hvis nogen har glemt det så er Sortkrudtssagen den, hvor vi fik tilladelse til - fra
udgangspunktet på 500g – at opbevare op til 2 kg sortkrudt 1.1, i udhus eller
garage, eller til 2 kg sortkrudt 1.4, som er i rør, og som kan opbevares i boligen.

Beretning godkendt med akklamation.
Fremlæggelse af revideret regnskab– kasserer Tony Redmond
Hurtig gennemgang da regnskabet har været offentliggjort siden februar.
Martin Ladov, Søfælde: Bibeholder vi tilskud til EM og NM?
Tony : Ja, der er sat penge af til det.

Beretning godkendt med akklamation.
Budget fremlægning– kasserer Tony Redmond
Budgettet blev hurtigt gennemgået.
Martin, Søfælde: – er der mulighed for at sæt tilskuds beløbet op, og kan vi

fastsæt et fast beløb per deltager? Hidtil har beløbet været delt op imellem dem
der deltog men det gøre det svært at tiltrække folk når de ikke vide hvad de får.
Tony Redmond – Det må vi kigge på.
Jan Lykke, Roskilde – hvorfor er der budgetteret med stort underskud udover
advokat omkostninger?
Tony Redmond – Delvis pga mindre kontingent (Vestegnen), delvis pga flere
møder med DSkyU/Skydesport Danmark, og delvis usikkerheden mht
genladningskurser osv.
Verner, Falster: er der mulighed for tilskud til DM?
Tony – det er ikke normalt da alle klubbene har sagt at de tjener penge på det. Vi
lovet Hillerød at hjælp i tilfælde af evt. tab da det var første gang de holdt DM,
det blev ikke nødvendig. Vi kan selvfølgelig kig på det hvis det går helt galt.

Godkendt med akklamation.
Indkomne Forslag
Forslag til ændringer af foreningernes vedtægter
Forbundets vedtægter: Giro kort ændres til påmindelse om indbetaling af
kontingent/ sætning vedr. Krudtslam skal fjernes/ revisorer ændres til bilags
kontrollanter
Foreningens vedtægter: Punkt 6,3 – senest d.15/1 erstattes af senest 3 uger før/
revisorer ændres til bilags kontrollanter
Der efterfulgte en diskussion om ansvaret hvis man bliver kaldt revisor.
Afstemning om ændring af navnet ’revisorer’ - der blev besluttet 45 mod 29 at
ændre navnet til bilags kontollanter.
Øvrige punkter blev vedtaget 100%

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forslog uændret kontingent af 140 kr.

Vedtaget med akklamation.
Valget af Forbundets Bestyrelsen
Kasserer – Tony Redmond -villig til genvalg
Valgt med akklamation

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Henrik Braun– ikke villig til genvalg
John Mogensen, Ribe Stift stiller op skriftligt.
Bestyrelsen foreslår Anita Sørensen, Sydjyske – vil være godt med et kvindelig
medlem af bestyrelsen.
Kort præsentation af begge kandidater.
Mikael, Sejs-Svejbæk – Anita - hvad brænder du for?
Anita – hjemmesiden da jeg syntes at informationen er meget vigtigt.
Dirigenten bad forsamlingen stemme – resultatet John 29, Anita 45.
Anita Sørensen valgt med akklamation.

Suppleant
Funder forslog Brian Nissen
Valgt med akklamation.

Repræsentant til MLAIC - Jan Chopart valgt med akklamation

Nedsættelse af diverse udvalg

Sortkrudtsudvalg – Søren E.Poulsen – genvalgt med akklamation
Sportsudvalg – Tony Redmond – genvalgt med akklamation
Lovudvalg - Jan Chopart forslår at det omdøbes til Stuktur Udvalg da der et
stort
arbejde foran os med det nye struktur. Forslår 2-3 fra bestyrelsen samt andre ,
opfordrer alle til at står frem.
David Rachet, Advokat : da den nye struktur er godkendt er det vigtigt at fr det
bedste ud af det så det er vigtigt at alle indput bliver hørt. Kan derfor opfordre at
så mange som muligt melder sig.
Martin Ladov/Søfælde, John Nielsen/Nordjyske, Arthur Gaba/Sejs-Svejbæk og
Verner Dithlevsen/Falster meldt til.
Dirigenten sagde at man kan henvende sig til formanden inden for 14 dage.

Valg af 2 bilags kontrollanter – begge Henrik Lykke Sørensen og Charles
Waring villig til genvalg.
Begge 2 valgt med akklamation.

Eventuelt
Arthur Gaba/Sejs-Svejbæk
1. Jeg forslog sidste år at Krudtslam skulle nedlægges i trykt udgave. Det var ikke
mening at det skulle nedlægges helt – kunne være på hjemmesiden.
2. Hvordan redder vi Vestegnens Sortkrudtsskytter – kunne man oprette en ny klub
med andet navn, f.eks. Amager Sortkrudtsskytter
David Rachet, Advokat – mht Vestegnen er døren åben men desværre ser det ikke
ud til de er villige til at gå i dialog lige nu.
Henrik Braun – man kan sagtens starte en nye forening
David Rachet – det kan godt være de kan fortsætte – afhængig af sagens resultat

Tony Redmond – jeg har hørt at man har forsøgt at starte nyt klub men ingen var
villig til at stille op. Jeg vil gerne understrege at bestyrelsen gerne vil finde en
løsning så vi kan kom videre.
Henrik Braun – Mht Krudtslam var det ikke muligt at fortsæt med det da vi ingen
redaktør har. Desuden vil jeg sige at en ny moderne hjemmeside skulle opfylde
behovet.
John Nielsen,Nordjyske – jeg har været webmaster og vil sige at hjemmesiden er
så gammel at det er næsten umuligt at konvertere rigtig mange artikler.
Anders, DskyU – vi ansætter en informations medarbejder til Skydesport Danmark
og hvis ikke vedkomne gøre det kan jeg selv konvertere gamle HTML filer.
Jørn Jessen, Slesvigske – kan vi ikke bare brug Facebook?
Henrik Braun – Vi er åben for alle muligheder. Tony og Anders skal aftale den
næste skridt.
Arthur Gaba – jeg er inædt modstander af Facebook.
Henrik Braun – man kunne evt. brug begge del
Jan Buchwald, Sjællandske – man kan linke hjemmesiden og Facebook.
John Nielsen – jeg skriver altid på Nordjysks FB hvornår der er kommet nyt på
DSS’s hjemmeside.
Tony Redmond – jeg vil lige gøre opmærksom på banken har fusioneret og skiftet
navn til Sparekassen Danmark og i den forbindelse har vi fået nyt bank
registrerings nummer.

Henrik Braun takkede for god orden og overgav ordet til Formanden.
Jan Chopart, Formand – tak fordi I kom og vil lige på det kraftigste anbefale at I
går tilbage og opfordrer jeres medlemmer til at tilmelde sig til DM – husk sidste
frist er på mandag.
Jan Buchwald, Sjællandske – jeg høre tit man siger ’ jeg skyder ikke godt nok’. I
de 40 år jeg har været med har jeg aldrig mødt nogen der er så dårlig. Så kom
bare, det er hyggeligt!

-------------------------------------------------------------------------Sally J. Redmond
Referent

Henrik Braun
Dirigent

