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Blommenslyst d. 17. 03. 2019
Konklusionsreferat af hovedbestyrelsesmøde
Søndag d. 17. 03. 2019
Til stede:

Henrik, Jan, Annica, Tony og Søren.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden. Valg af Ordstyrer og referent
 Dagsorden godkendt.
 Ordstyrer: Henrik
 Referent: Søren

2.

Krudtslam. Redaktør m.m.
 Redaktør mangler. Redaktør skal samle materiale og koordinere med
trykkeriet. Det koster 4000 kr. for opsætningen af bladet, hvis redaktøren ikke
kan gøre det. Repræsentantskabet spørges om de i så fald de vil acceptere
denne udgift pr. udgivelse.

3.

Økonomi.
 Oversigt udleveret.
 Økonomien ser ok ud. Der er brugt væsentligt færre penge på transport, som
ønsket af repræsentantskabet.

4.

Repræsentantskabs d. 4. maj 2019
 Dirigent: Henrik spørger et emne.
 Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet med regnskab og tilmeldingsskema
sendes til foreningsformændene i næste uge.
 Referent: Sally Redmond.
 Formøde kl. 0930. Dirigent deltager.
 Henrik sender invitation til DSkyU.

5. Genopladningskursus Koordinator m.m.
 Koordinator mangler. Koordinator søges på repræsentantskabsmødet
6. Dialogmødet med DSkyU d. 21 marts.
 Henrik, Tony og Søren deltager.
 Materiale fra DSkyU organisationsdag sendes til bestyrelsen.
7.

Skyttekursus med Jens Møllenberg d. 21 marts.
 Mødetid 1130 ved DSkyU.
 Henrik, Tony og Søren deltager.

8.

SKV. Nye tiltag og ”løse rygter”.
 Det nye SKV system har store forsinkelser, fx er der flere eksempler på, at
betalingslink først kommer 1 måned efter indsendelsen.
 Det forlyder, at der kommer et krav på 2 års fornyelse for pistoler og revolvere,
som vil være en væsentlig fordyrelse for sortkrudts-og westernskytter, som
typisk har flere pistoler og revolvere end andre skytter.
 Det betvivles om SKV administrationen kan klare arbejdsbyrden med 2 års
fornyelse af SKV for pistoler og revolvere.

9.

Nye sikkerhedsbestemmelser.
 De nye sikkerhedsbestemmelsers regler er tydeligvis skrevet efter DGI regler.
 Brug af sikkerhedspløk er ikke muligt at gennemføre for visse sortkrudtsvåben
eller for westernvåben.
 Der er behov for en undtagelse for sortkrudts- og westernskydning, idet det
godkendte reglementer for de pågældende skydediscipliner skal anvendes.

10. Westernlicenskort
 Vestegnens Sortkrudt sender oversigt over 1. gangs leveringen af
westernlicens kort, som DSS skal betale.
 Leveringer udover denne1. gangs levering til westernlicens til nye skytter og
gennemførelse af kurser skal skytterne selv betale.
11. Eventuelt.

Næste møde afholdes d. 4. maj kl. 0930 før repræsentantskabsmødet.

