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Referat fra repræsentantskabsmøde for Danske Sortkrudtskytter 26. maj 2018
kl. 13.00
Deltagende foreninger : Sjællandske, Slesvigske, Sejs-Svejbæk, Vestjyske, Vestegnen,
Søfælde, Skiveegnen, Blicheregnen, Sydjyske, Fyenske, Taastrup, Nordjyske, Ribe Stift,
Falsterske, Hedeboegnen, Djurske, Østjyske, DBDFS, Helsingoranske, Lollandske.

Formanden bød velkommen til de fremmødte repræsentanter fra foreningerne, og han bød
velkommen til Erik Mouritzen, næstformand i DSkyU og Paul Erik Sørensen, Formand for
aktivitetsudvalget i DSkyU.
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Claus Johansen som dirigent.
Per Olesen, Ribe Stift, blev foreslået.
Valg af to stemmetællere. Matthew Scott og Allan Olsen.
Resultat: Claus Johansen: 71 Per Olesen: 31
Bestyrelsen foreslog Torben Recke som referent.
Valgt ved akklamation.

2. Beretning.
Claus Johansen gav ordet til formanden.
Formandens beretning:
Formanden, Henrik Elmer, oplyste, at 20 ud af 40 foreninger deltog i repræsentantskabsmødet..
Formanden redegjorde for aktiviteter i løbet af året:
- DM i sortkrudtskydning, afholdt af Nordjyske Sortkrudtsskytter, på Ulfborg Skyttecenter
- DM i Westernskydning afholdt af Vestegnens Sortkrudtskytter, på Københavns Skyttecenter
- DM i Terrænskydning afholdt af Vestegnens Sortkrudtsskytter, på Københavns Skyttecenter
Ni danskere deltog i NM i Kongsvinger i Norge. Verner D. Jacobsen fik to bronzemedaljer.
I år afholdes NM i Musse Skyttecenter ved Falsterske Sortkrudtsskytter.
Ni danskere deltog i NM i Kongsvinger i Norge. Verner D. Jacobsen fik to bronzemedaljer.
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I år afholdes NM i Musse Skyttecenter.
Formanden nævnte danske Westernskytters deltagelse i stævner og mesterskaber rundt omkring i
Europa, og han fremhævede Maja ”Bloody Mary” i klassen for piger op til 14 år.
Vi har afholdt 11 genladningskurser med i alt 125 deltagere.
Instruktøren Jens Møllenberg har afholdt et skyttekursus på Københavns Skyttecenter.
”Krudtslam” er udkommet to gange i det sidste år. Redaktøren gennem de sidste 9 år, Per Jacobsen,
ønsker at stoppe. Susanne Christiansen bliver den nye redaktør af ”Krudtslam”.
Der er blevet vedtaget nye vedtægter og ny organisation i DSkyU. Der har været afholdt møder med
DSkyU med henblik på at afklare vores fremtidige tilknytning og vore muligheder.
I forbundsbestyrelsen hat der været afholdt rigtig mange bestyrelsesmøder i det sidste års tid. I det
kommende år vil det ikke være nødvendigt med så stor mødeaktivitet. Der har bl.a. været afholdt
møder om Westernskytternes tilknytning, og der planlægges oprettelse af en Westernsektion under
Danske Sortkrudtskytter. Vedtægtsændringerne, som der stemmes om senere, drejer sig som dette.
Formanden nævnede desuden, at bandepakken havde ført til krav om skydelederuddannelse og
indførelse af den nye SKV6-blanket. Desuden kom formanden ind på persondataloven.
Formanden sluttede med en tak til medlemmerne for deres frivillige arbejde, og han bad alle rejse
sig og udbringe et trefoldigt hurra for Danske Sortkrudtskytter.
Claus Johansen takkede formanden.
Spørgsmål fra salen vedr. ændringer i organiseringen omkring DSkyU.
Wilhelm: Diskussion af fordele og ulemper ved medlemskab af DSkyU
Per Olesen: Spørgsmål vedrørende persondataforordningen.
Susanne Christiansen redegjorde grundigt for møder med DSkyU.
Annika redegjorde for sikkerhed i forbindelse med CPR-Nr og SKV.
Kurt Kjær anbefalede at acceptere ændringerne i forhold til DSkyU.
Søren E. Poulsen redegjorde for, at medlemskab af DSkyU er en stor fordel
Susanne Christiansen redegjorde for, at nemID på et tidspunkt i fremtiden skal bruges til SKVansøgninger
Claus Johansen henstillede til, at man kun kommenterede emner i relation til formandens beretning.
Sportsudvalget:
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Kurt Kjær redegjorde for fordelene ved at være medlem af DSkyU, ikke mindst i forbindelse med
kurser. Der har været problemer med godkendelse af revolver i kaliber .44-40. Det er i orden nu.
Vi skal arbejde på at få mest muligt ud af vores medlemskab af DSkyU.
Wilhelm: Spørgsmål vedr. skydeleder- og banekommandøruddannelsen. Formanden svarede, at det
kommer.
Claus Johansen takkede Kurt Kjær.
Sortkrudtudvalget:
Claus Johansen gav ordet til Søren E. Poulsen, som orienterede om udestående sager:
Mindre ændringer til Eksplosivbekendtgørelsen.



Til forladeskytter, som gives mulighed for opbevaring af Sortkrudt i 100 rør, hvor den
samlede krudtmængde ikke må overstige detman har tilladelse til.
2 kg begrænsningen på krudt i alt på en ejendom hæves til 4 kg, dvs. det bliver muligt at
have 2 kg sortkrudt og 2 kg røgsvagt krudt i separate lokaler, som betyder at en
sortkrudtsskytte, som også vil skyde med røgsvagt krudt, ikke skal reducere i sin sortkrudts
mængde.

Justitsministeriet har tidligere meldt at godkendelsen afventer omskrivning af
Eksplosivbekendtgørelsen.
For at fremme sagen er ansøgningen givet til John Hansen, formand for Dansk Skytte Union, som
vil tage den op sammen med de andre af vores våbensager på møder med Justitsministeriet i den
kommende tid.
Westernvåben


Både sortkrudt og Røgsvagt krudt skal kunne anvendes i westernvåben. I dag er det kun
muligt på de baner, hvor instruksen tillader dette.

Fremtidige projekter.





Opbevaring af sortkrudt 1.1 (dvs. i dåser) i bolig. En svær ting, som ikke er lovligt i Norge,
Sverige, Tyskland m.fl.
Hvis man skal følge den hidtidige logik, hvor en lettelse medfører øgede krav, kan det
medføre omkostninger i 10.000 kr´s størrelsesorden.
For at komme videre med en billigere løsning er det nødvendigt, at lave nogle forsøg, der
viser at sikkerheden kan bevares ved brand, men det kræver penge.
Sagen er drøftet med vores sortkrudtleverandør Mogens Jørgensen, og vi vil gerne lave disse
forsøg.

Claus Johansen takkede Søren E. Poulsen.
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Lovudvalget.
Der har ikke været behandlet nogen sager.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Claus Johansen gav ordet til kasseren Tony Redmond.
Kassereren gennemgik regnskabet.
Claus Johansen takkede Tony for fremlæggelsen.
Mange spørgsmål vedr. udgifter til transport og telefoni.
Spørgsmål vedr. tilskud til medlemmer, der deltager i mesterskaber.
Det reviderede regnskab blev godkendt ved akklamation.

4. Budgetfremlægning.
Claus Johansen gav ordet til Tony.
Budgetforslaget blev runddelt og Tony gennemgik budgettet.
Claus Johansen takkede Tony.
Spørgsmål til telefoni og befordring.
Forslag om udsendelse af digitaliseret udgave af Krudtslam i stedet for trykt udgave.
Tilkendegivelse fra salen om, at ca. 2/3 af de fremmødte gerne i fremtiden vil nøjes med en digital
udgave af Krudtslam.
Budgettet blev godkendt ved akklamation.

5. Indkomne forslag.
(Tre bilag var blevet udleveret)
Forslag 1: Sidste version af forbunds- og foreningsvedtægter.
Resultat af afstemning: Enstemmigt ja.
Forslag 2: Tidligste version af forbunds- og foreningsvedtægter.
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Bortfaldt, da forslag 1 blev vedtaget.
Forslag 3: Vedr. antal stemmer pr forening ved repræsentantskabsmødet.
Jan Chopart redegjorde for forslaget, som ville betyde, at en forening maksimalt kunne have 10
stemmer til repræsentantskabsmødet.
Diskussion af forslaget.
Resultat af afstemning: ja: 22 ; nej: 86.

6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent. Vedtaget ved akklamation.

7. Valg til forbundets bestyrelse.
- Valg af næstformand.
Kurt Kjær modtog genvalg.
Jan Chopart stillede op. Jan præsenterede sig selv.
Kurt Kjær tilbød at trække sig fra posten.
Resultat af afstemning: Kurt: 35 ; Jan: 73.
- Valg af kasserer. Tony Redmond modtog genvalg.
Genvalgt ved akklamation.
- Valg af nyt bestyrelsesmedlem.:
Kurt Kjær
Annika Pedersen
De to kandidater præsenterede sig selv.
Resultat af afstemning: Kurt: 27 ; Annika: 80.

- Valg af suppleant
Bortfaldt, da Søren E. Poulsen var valgt for to år.

6

8. Valg af repræsentant til MLAIC.
Henrik Elmer valgt ved akklamation.

9. Nedsættelse af diverse udvalg.
Dette sker senere.

10. Valg af to revisorer.
Henrik Lykke Sørensen
Charles Waring
Begge genopstillede. Genvalgt ved akklamation.

11. Eventuelt.
Diskussion af den nye skydelederuddannelse.
Hvem vil afholde DM i sortkrudt 2019 - Ribe Stift eventuelt, dette skal lige afklares i foreningen før
der gives endeligt tilsagn. Måske Søfælde og Fyenske i 2020?
Claus Johansen takkede for god ro og orden.
------------------------------------------------------Referant: Torben Recke

