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Dato: 13.03.18
Referat fra hovedbestyrelsesmøde i Danske Sortkrudtsskytter, den 13.03.18

Deltagere: Henrik Elmer, Kurt Kjær, Tony Redmond, Susanne Christiansen
Ordstyrer: Henrik Elmer
Referent: Susanne Christiansen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Meddelelser.
Ingen meddelelser.
3. Økonomistatus.
Regnskab gennemgået og godkendt.
Muligheden for at yde økonomisk støtte i forbindelse med mesterskaber drøftes, herunder påtænkt
EM i westernskydning i 2020 i Københavns Skyttecenter. Bestyrelsen anser det ikke for muligt at støtte
mesterskaber økonomisk, da forbundet ikke kan stå som økonomisk garant til mesterskaber.
4. Siden sidst
Bestyrelsen drøfter kommunikationsformer og pointerer vigtigheden af en god in- og ekstern
kommunikation.
5. Repræsentantskabsmøde 26.05.18.
Der indkaldes til og afholdes ordinært repræsentantskabsmøde jf. de gældende vedtægter.
Følgende er på valg: næstformand og kasserer, som begge modtager genvalg. Der skal tillige vælges et
nyt bestyrelsesmedlem.
Gennemgang af vedtægter i DSS, foreninger samt de nedenstående forslag.
Bestyrelsen aftaler, at vedtægterne skal gennemgås i nærmeste fremtid.
Indkomne forslag:
A. Endeligt forslag til vedtægtsændringer til en kommende Westernsektion.
Forslagene gennemgås og drøftes. Det aftales, at formanden tager kontakt til
westernsektionen mhp. drøftelse af de få bemærkninger, bestyrelsen har.
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B. Forslag til vedtægtsændring i DSS i forbindelse med afstemning.
Forslaget gennemgås og drøftes. Bestyrelsen kan ikke stemme for forslaget, da det findes
udemokratisk i forhold til de nuværende vedtægter. Bestyrelsen taler også om, at der er flere
måder at være aktiv på i en sortkrudtsforening.
6. Fremtiden: DSU
Hovedbestyrelsen deltager i DSU’s repræsentantskabsmøde 18.03.18.
7. Datalovgivning
Punktet udsættes til næste møde.
8. Krudtslam
Krudtslam er undervejs. Nyt layout drøftes og implementeringen af dette fastholdes til efterårets
Krudtslam.
9. Kursus: westernlicens
Jan Chopart i Westernsektionen kontaktes mhp. Westernsektionens overtagelse af dette.
10. Skyttekursus
Lokalisationer drøftes og der planlægges foreløbigt 2 kurser i henholdsvis Nordjylland og
Trekantsområdet.
11. Efteruddannelse, genladning
Der er p.t. 4 genladningsinstruktører og bestyrelsen ønsker ikke at ændre dette, da det fungerer godt.
12. Kaliber 44-40
Justitsministeriet har godkendt kaliber 44-40. Skytten skal søge på lige fod som andre kalibre,
medmindre skytten søger på en 44-40 Special, som kræver en bøssemagertilladelse mhp.
dokumentation af, at den ikke kan skyde med magnumpatroner.
13. Dato for næstkommende hovedbestyrelsesmøde.
Næste møde bliver afholdt 24.04.18.
14. Eventuelt.
Intet til eventuelt.

