
Afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde på Blommenslyst Kro den 06.02.2022 kl. 13:00. 

Deltagende Foreninger:  Nordjyske, Skiveegnens, Blicheregnens, Funder, Ribe, Sjællandske, Skovshoved, 

Søfælde, Bornholmske, De Broderlige, Østjyske, Falsterske, Roskilde, Sejs Svejbæk, Lollandske,  

Årslev/Sdr Nærå, Frederikshavn, Copenhagen Cowboys, Hardsyssels og Vestegnens 

Til stede fra Skytteunionen: Præsident John Hansen samt generalsekretær Lars Green Bach. 

DSS bestyrelsen : Henrik Braun, Tony Redmond, Søren E.Poulsen, Søren Bull 

Formanden Jan Chopart meldte fra da han er testet positiv for Covid 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og referent 

2) Behandling af eksklusionssag vedrørende Vestegnens Sortkrudtsskytter 

3) Evt. 

Ad 1) 

Valg af dirigent 

Forslag:  

 Jimmy Roed (Lollands Sortkrudtsskytter - har ledet repræsentantskabsmøder før) 

 Advokat Steen Rom Andersen. Steen er helt upartisk - har ikke haft noget med sagen at gøre. 

Steens honorar er hhv. kr. 700,- i timen + kørepenge - anslået ca. kr. 3.000. Honoraret blev tilbudt 

betalt af Ribe Stift og Skovshoved.  

Der blev afholdt skriftlig afstemning om dirigentvalget og Jimmi Roed blev valgt. 

Valg af referent 

 Ancher Larsen fra De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab blev valgt. 

Jimmy Roed og Ancher Larsen takkede for valget. 

Jimmy Roed konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen var sendt ud 

den 22.12.2021 og der skulle blot indkaldes senest 3 uger før. Dernæst blev det konstateret, at der var 77 

stemmer, hvilket er fyldestgørende. Endelig blev det godkendt, at mødet blev optaget på diktafon/telefon 

Ad 2) 

Dirigenten oplyser, at eksklusionssagen imod VSS vil blive belyst på en sober måde. Dernæst blev det 

oplyst, at Formanden for DSS Jan Chopart var syg og derfor blev afløst af  Henrik Braun.  

Vestegnens sortkrudtsskytter VSS er p.t. ekskluderet og kan derfor ikke deltage i afstemninger -  men har 

selvfølgelig taleret.  

 

Sagen er opstået på baggrund af et vådeskud med et samlervåben i VSS klubhus (der er tale om en cal. 22 

røgsvag riffel), hvorefter et medlem af VSS, Matthew Scott, kontakter DSS formanden. Dette førte til 
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midlertidig eksklusion af Matthew fra VSS samt fratagelse af behandling af hans SKV’er både under 

eksklusionen og fremadrettet. Matthew ankede eksklusionen  og DSS bestyrelsen valgte at underkende 

den, og informerede VSS om deres muligheder for at anke afgørelsen til Ordens- og Amatørudvalget.  

VSS blev bedt om at sende en skriftlig redegørelse om vådeskuddet til DSkyU. Dette grundet vores 

medlemskab af DSkyU og ifølge deres vedtægter. 

VSS anerkender ikke DSS og DSkyU’s ret til at handle og har anlagt retssag mod både forbundet og Unionen. 

 

Først gennemgik fungerende formand Henrik Braun for DSS en tidslinje for sagen om Vestegnens 

Sortkrudtsskytter.    

                                                                                                                                                

Dernæst gennemgik formand for VSS Francois Dufrechou deres tidslinje for sagen. 

 

Sagen blev drøftet af hele forsamlingen, herunder muligheden for for at droppe retssagen og lave et forlig 

eller køre sagen igennem Ordens- og Amatør udvalget. Lars Green forklarede, at DIF vil ikke går ind i sagen 

så længe der er en civil retssag kørende. Retssagen vil formentlig tage 1½ år og koster 150.000-200.000.  

Forsamlingen bad VSS overveje at droppe retssagen og sætte sig sammen med forbundet og unionen for at 

finde en løsning.                                                                                                                                                                          

Alle tre parter (VSS, DSS og DSkyU) erklærede sig villige til at forhandle, men Formanden for VSS Francois 

skulle først lige have afklaret, hvordan hans bagland - medlemmerne af VSS - stillede sig overfor 

spørgsmålet. 

 

 

Mødet sluttede herefter 

Referent: Ancher Larsen 
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