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Referat fra bestyrelsesmøde for Danske Sortkrudtskytter d.06.juni, 2021 kl. 10.00

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

1. Evaluering af repræsentantskabsmøde
* skal rettes til næste gang :–
Western Sektionens beretning skal ind efter formandens beretning.
Alle udvalg skal listes op og formænderne for udvalgene kontaktes forud så de er klar med deres
beretninger.
Revisorer skal omdøbes til billagskontrollanter.
*Lovudvalg – nyt formand Jens Ole Fassel skal have kontakt detaljer til de forskellige klubber
som har fremsat ønsker om nye vedtægter. Søren P kontakter ham.
*Besluttet at spørge Jimmy Roed om han ville være dirigent næste gang pga. hans erfaring fra
DSU.
*Hvem har adgang til Nem ID/E-boks skal skrives i vedtægterne – der blev ikke stemt om det
men da det var med i formandens beretning er det accepteret.

2. Kurt Kjær
Kurt ringede til Tony i fredags og fortalt at han ville trække sig.
Suppleanten skal informeres.
3. Konstituering af bestyrelsen
udsættes til næste gang
4. Klage fra medlem af en forening over deres generalforsamling.
Søren P – vi skal bede om kopi af deres dagsorden og referat.
5. Klage over en forening der har udsendt ulovligt skydereglement
Skrivelsen er ikke fra justitsministeriet, men der kan godt ligge en godkendelse fra
Justitsministeriet bag.
DSU – alle klasser er listet og godkendt
Søren P- Der er de tidligere regler fra Klassen Westernskydning fra før godkendels af SASS
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regler.
Tony – det er Western Sektionen der skal behandle sagen
6. Eksklusion af medlem fra en forening
Vi har hørt at medlemmet er ekskluderet ved deres generalforsamling for 14 dage siden, dog er
hverken han eller forbundet informeret så vi kan stadig ikke behandle hans sag.
7.

DM i Sortkrudt 2022 og 2024
Tony har talt med Hardsyssels og Sjællandske angående DM i Sortkrudt 2022 og 2024
Hardsyssels vil lave en fast beslutning til deres generalforsamlingen om 14 dage om afholdelse af
DM i 2022. Hvis de springer fra er det aftalt med Sjællandske at de holder det i stedet for 2024.
DM 2023 bliver i Falster i forbindelse med deres 30års jubilæum. Jan kontakter dem for at
bekræfte det.

8. Repræsentantskabsmøde 2022
Tony kontakter Blommenslyst Kro om det kan lade sig gøre d.7.maj,2022.

