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Danske Sortkrudtsskytter
Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger
Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund
e

www.sortkrudt.dk

Dato: 29.08.17
Referat fra ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde i DSS
Tirsdag, den 29.08.17 kl. 10.00, Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst
Deltagere: Henrik Elmer, Kurt Kjær, Tony Redmond, Susanne Christiansen
Ordstyrer: Henrik Elmer
Referent: Susanne Christiansen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Orientering fra formanden om møde med Dansk Skytteunion om deres planer i
forbindelse med ny struktur og dens betydning for Danske Sortkrudtsskytter
samt drøftelse af andre forhold, som har betydning for Danske
sortkrudtsskytter.
Orientering fra formand Henrik Elmer:
Deltagere ved mødet: Erik Mauritsen, næstformand i Dansk Skytteunion, Anders Sode,
formand for Riffelsektionen, Tim Andersen, Sportsskytterne, Jeanie Majbred, formand for
Københavns Skytteforbund, Kristen Trap, fung. Formand for Sjællands Skytteforbund, Carsten
Klich, formand for LF-Skytteforbund, Steen Hansen, formand for Fyns Skytteforbund, Henrik
Elmer, formand for Danske Sortkrudtsskytter.
Erik Mauritsen præsenterede den foreslåede nye organisationsplan i Dansk Skytteunion.
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Oplægget blev forkastet og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Erik Mauritsen,
Tim Andersen, Jeanie Majbred og Kristen Trap mhp. udarbejdelse af nye vedtægter så snart,
som muligt.
Hovedbestyrelsen drøftede organisering af forbundets mange forskellige aktiviteter, herunder
blev drøftet den gode udvikling i westernskydning. Der blev drøftet, hvorledes der
fremadrettet kan være organisatorisk overensstemmelse mellem Forbundets formålsparagraf
og de nuværende forskellige aktiviteter samt drøftet, hvorledes alle nuværende aktiviteter
kan dyrkes med størst muligt udbytte og udvikling for alle. Der blev vedtaget at indkalde
westernskytter med licens samt foreningsformænd til en konstruktiv drøftelse af ideer til at
effektuere dette samt at sikre en fortsat god og stabil udvikling for både MLAIC-skydning og
westernskydning i Danmark.
Indbydelse til dette møde sendes snarest muligt ud til foreningsformænd og westernskytter
med licens.

3. Eventuelt
Hovedbestyrelsen taler om muligheden for tilbud om kurser til kommende deltagere ved NM,
EM, DM og andre åbne stævner.
Formålet skal være at give flere skytter lyst til at deltage i de forskellige arrangementer, som
afholdes.
VM bliver i 2018 afholdt i Østrig.
Der blev drøftet muligheden af at indkøbe forbundsbluser til de skytter, der ønsker at deltage
i træning mhp. deltagelse i ovennævnte mesterskaber.
Susanne undersøger mulighederne for dette.

