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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS
Søndag den 23. september kl. 11.30 på Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420,
5491 Blommenslyst
Fremmødte: Henrik Elmer, Jan Chopart, Tony Redmond, A.Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden. Valg af ordstyrer og referent.
AD1: HE blev valgt til ordstyrer AP til referent. - dagsorden blev godkendt uden yderligere
falbelader.

2.Konstituering.
AD 2: Pga. Susannes langtidssygemelding blev det besluttet at inddrage Søren Poulsen da han er
suppleant, HE meddelte SP at han nu er fuldgyldigt medlem af DSS bestyrelse. JC er demokratisk
valgt til næstformand, uagtet der ikke eksisterer en sådan titel i vedtægterne, men da Rep. mødet
er øverste myndighed stået JC's næstformandstitel fast.
3. Økonomi.

EM/VM tilskud m.m.

AD 3: Det foreslås at finansiering og indtægter fra arrangementer større end DM (f.eks.NM) igen
afholdes af forbundet.
Det foreslås ligeledes at holde D.Skytteunion ude af vores økonomi, da det ligger lidt tungt med at
får vore egene penge igen fra f. eks genladnings kurser, tanken er at vi både kan og skal styre
økonomien selv.
Det har vist sig bøvlet at få vores egne penge tilbage fra genladnings kurserne. Men som det er nu
så indbetaler kursisterne til DSkyU’s konto og vi kan så få vores del ved at indsende kvitteringer på
f. eks Krudtslam. Synes ovenstående skal droppes. Vi har talt om det i bestyrelsen flere gange og
det har også være vendt på møder med DSkyU. Selvfølgelig kan og skal vi styre vores økonomi
selv.
Kørepenge holdes på nuværende niveau
Adm. omkostninger gøres til en Ad hoc post
Tlf. penge holdes uændret.

4. Repræsentantskabsmøde

2019- 4. maj.

AD 4 Nyt Rep. møde bliver i Blommenslyst 2019-05-04.
Tonys arb bør uddelegeres, evt. ansvar for genladningskurser. Henrik Elmer stopper som formand
til næste repræsentantskabsmøde.
5. Genopladningskurser
AD 5: To stk., - et i sept. og 2018-11-11.
6. Krudtslam.
AD 6: UPDATE!! Krudtslam - diverse programmer er tilvejebragt, Tony kan hente det nye ved
Susanne og Per sender det gamle til AP. Der skal dog findes en ny redaktør, En ny redaktør bør
søges i næste Krudtslam
7. NM.

Holdskydninger, m.m.

AD 7: Der bør arbejdes for at flere deltager, HE synes at trænings seminarer lyder spændende, og
der var resten af forsamlingen enige i, dog uden at komme det en hel masse nærmere.
Holdskydninger er at betragte, i bestyrelsens øjne, som et landshold, det foreslås at forbundet
afholder udgifterne, men det skal diskuteres og fastslås på rep.møde. For nu afholder Falsterske
udgifterne, men Tony ser på mulighederne for en økonomisk håndsrækning evt fra genladnings
indtægterne.
8. MLAIC.
AD 8: HE var til delegationsmøde, det blev overmåde og unødigt langtrukket, men der er jo forskel
på møde kultur i verden, der blev på dette møde foreslået en ny type fængkrudt dispensere
(pressure release) til fødning af fængpande på flint, cluet er at disse nye fængkrudt dispensere er
udstyret med en prop i enden, så et evt overtryk blot skyder proppen ud, og ikke beskadiger
skyttens hånd.
DSS er helt up to date med betaling til MLAIC

9.Skydekurser.
AD 9 Jens Møllenberg foreslås som instruktør til skydetrænings sessions, han skulle være
særdeles kapabel, dog skal der tænkes på at evt trænings sessions skal være landsdækkende.
AP og HE tager emnet op på deres respektive klubbers generalforsamling og vi tager den endelige
snak når vi kender udfaldet af medlemmernes indstilling.

10. Banekommandør uddannelse. Vores bidrag til den
AD 10. Vi skal bidrage til den nye påkrævede banekommandør uddannelse med de særlige
sikkerheds regler forhold der gør sig gældende for sortkrudtskydning. HE tager sig af dette og

informerer bestyrelsen om arbejdet . (Unionen plæderer for opstramning omkring sikkerheds
regler, - da vi mener dem vi har er ganske udmærkede sender vi dem i første omgang en
henvisning til vore vedtægter desangående og indskærper at der iboende i vedtægterne er to års
lærlingetid inden skytten får lov til at købe sortkrudt.)

11.Ny forening: Nørre Djurs. Det kniber med af dem optaget i DIF.
Copenhagen Western Shooters er optaget.
AD 11: Nørre Djurs - Tony og AP var på besøg ved dem, 2018-09-27 sammen med Poul Erik fra
Unionen, vi blev modtaget af formand og næst formand, de svarede udmærket på vore spørgsmål
og hverken Tony eller AP kunne fornemme noget fordækt ved dem, deres vedtægter skulle
tilrettes så de stemmer helt overens med vores, men når det er bragt i orden burde de kunne
optages.

12. Ny våbenbekendtgørelse.
AD 12: der bør udfærdiges et juridisk brugbart dokument der vil kunne illustrere en metode til at
begå et unikt ID system til original våben uden nummer indbanket/indgraveret, - tanken er at det
ville være helligbrøde at begynde at kradse/banke i sådanne våben - AP pusler med opgaven.

13. Western sektionen.
AD 13 Forbundet betaler for 1. licens kort, dernæst bør skytterne betale selv, det drejer sig om en
10 kroner pr tud og pengene bør kunne findes ved indtægter ved afholdte kurser. WS kan lave
egen konto da de er under DSS og derfor har vedtægterne til at etablere en bankkonto.
Det blev ligeledes foreslået at WS kan bruge DSS hjemmeside sådan at forstå at de får deres
egen "fane".
Til start skal alle WS skytter have et licens kort, der kan så revurderes efter 3 år om de stadig er at
betragte som aktivt skydende, men for at komme godt i gang og forekomme inkluderende får all til
en start. man Man skal deltage i 3 skydninger fordelt over 3 år for at blive betragtet som aktiv.

14. Opdatering af hjemmeside med nye vedtægter m.m.
AD 14: HE sørger for at de nye forbunds og forenings vedtægter der blev vedtaget på sidste rep.
møde i foråret og får dem lagt på hjemmesiden.
Så blev vi lidt sidetracket, men dog relevant, Ribe Stifterne bør kontaktes om de er kommet
nærmere om de kan tage DM i 19.

15.Dato for næstkommende hovedbestyrelsesmøde.
AD 15: Næste DSS best. møde bliver 2019-03-17 på Blommenslyst kl ca 11.30

