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Danske Sortkrudtsskytter
Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger
Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund
www.sortkrudt.dk

Dato: 07.06.17

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS
Tirsdag, den 6. juni 2017 kl. 11.00, Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst
Deltagere: Henrik Elmer, Kurt Kjær, Tony Redmond, Allan Olsen, Susanne Christiansen
Ordstyrer: Henrik Elmer
Referent: Susanne Christiansen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Generel drøftelse.
Bestyrelsen drøftede fremtidigt samarbejde og arbejdsformer.

3. Meddelelser
Kurt Kjær orienterer om kommende ny struktur i Dansk Skytteunion (DSU). Denne vil fra DSU’s
side blive fremlagt medlemmerne, der således ikke er med til at præge selve
strukturprocessen, men udelukkende har muligheden for at stemme for eller imod den nye
struktur.
Kurt Kjær orienterer endvidere om, at Danske Sortkrudtsskytter får egen sektion under DSU.

4. NM 2017
Henrik Elmer orienterer om, at Danmark stiller med 8 deltagere til Nordisk Mesterskab 2017 i
Norge. Danmark kan stille med 4 hold til holdskydning.
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Det samlede tilskudsbeløb er 16.000,- kr. Dette beløb fordeles ligeligt ud på deltagerne. Af
dette beløb forudbetales tilmeldingsgebyret og det resterende beløb sættes ind på den
deltagende skyttes konto umiddelbart efter afholdt mesterskab.
Tony Redmond orienterer om, at der kan ydes tilskud til westernskytterne ved EM i Western
på 1000,- kr. pr. deltager, der ligeledes får beløbet udbetalt på samme måde som
ovenstående.

5. Økonomistatus.
Stabil.

6. Eventuelt.
Kurt Kjær foreslår at få lavet en godkendt test af opbevaring for sortkrudt mhp. at ændre
reglerne for dette, især med henblik på de skytter, der bor i lejlighed og tæt bebyggelse.
Susanne Christiansen orienterer om, at der i forbindelse med Hummerdagene i Køge 10.-11.
juni 2017 er forespurgt, om Hovedbestyrelsen kort vil præsentere forbundet og besvare
spørgsmål på Erfaringsmøde, den 11. juni 2017. Susanne Christiansen deltager i
arrangementet og forestår præsentationen.

7. Næste møde
19.06.17

