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Referat fra bestyrelsesmøde for Danske Sortkrudtskytter d.25.september, 2021.

Holdt før repræsentantskabsmøde for DSkyU

Til stede: Jan Chopart, Tony Redmond, Søren Poulsen, Søren Bull, Henrik Braun

1.

Vestegnens Sortkrudtsskytter
John Hansen ringede i aftes og fortalt at de vil invitere VSS samt deres advokat til møde i
Brøndby på tirsdag og spurgte om vi vil med. Besluttet at Jan og Tony skulle deltage.
Søren P. mener vi skal have juridisk assistance – Henrik påpeger at det er ikke nødvendig da vi
har fulgte proceduren. Hvis advokaten stævner os personligt vil vi får juridiske hjælp af D SkyU.

2. Repræsentantskabsmøde d.d.
Vi har 6 stemmer, derfor er Martin Ladov inviteret da han er formanden for Western Sektionen.
3. Ribe – udelukkelsen af medlem
Ribe har skrevet ude til deres medlemmer at den eksluderet medlem vil får at vide at han må
gerne ansøge om medlemskab igen.
Da Ribe har trukket ekslusionen tilbage er han automatiske medlem igen og skal derfor ikke
søge. Aftalt at Jan skriver og forklare det.
4. ”Nye” regler vedr. genladning
Politi er begyndt at send tilladelserne ude hvor der er krav om man skal send detaljeret
information om krudt forbrug til politi hvert år.
Politiet er kontaktet og de fortæller T reglerne har altid været der men det er første nu de træde i
kraft.
Vi har taget det op med DskyU og med Mogens fra Thorup Genladning. Sagen skal længere op i
systemet da reglerne er uhensigtsmæssigt.
5. Vedtægter
Søren P. videresende tidligere forslag til vedtægts ændringer til medlemmerne af udvalget.
6.

Hjemmesiden
Da webmasteren er sygemeldt har Tony fået ham der skal bygge nyt hjemmesiden til at indsætte
de manglende referater ind, og har fået koderne til hjemmeside og videresendt dem til Søren B.
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7.

Krudtslam
Gert har ikke modtaget de lovede artikler og Krudtslam er derfor ikke klar til udsendelsen. Tony
rykker for artiklerne.

8. Nyhedsbrev
Det var aftalt på repræsentantskabsmøde at når den nye hjemmeside er oppe skal der laves
nyhedsbrev. Vi besluttet at det skal også sendes ude ved e-mail til alle formænd og kasserer.
9. Nem ID
Det har ikke været muligt at flytte administrator rollen til Jan – han kontakter dem telefonisk.
10. Henvendelse om opvisning
Vi er blevet kontaktet af Camilla Skovgård Andersen i Volden, Hadsten. Rytterskolen har 300 års
jubileum i 2022 og de vil gerne have en demonstration af sortkrudtsskydning, evt. med kanoner.
Henrik kontakter i første instance Tordenskjold Soldater, og tager derefter kontakt til Camilla.

