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Dato: 19.06.17 

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS 

Mandag, den 19.06.17 Kl. 12.00, Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst 

Deltagere:  Henrik Elmer, Kurt Kjær, Tony Redmond, Allan Olsen, Søren E. Poulsen, Susanne 

Christiansen 

Referent: Susanne Christiansen 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af ordstyrer. 
Henrik Elmer er ordstyrer. Det er aftalt, at Henrik Elmer fremadrettet er ordstyrer ved 
Hovedbestyrelsesmøderne. 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

3. Drøftelse af Hovedbestyrelsens samarbejde og arbejdsform i fremtiden. 
Med baggrund i vedvarende samarbejdsproblemer blandt enkelte af de aktive westernskytter, 
har Hovedbestyrelsen besluttet, at disse problemer nu én gang for alle skal løses, da de både 
internt, men også udadtil skader forbundets renommé og tarv.   
 
Det har derfor været en opgave, som Hovedbestyrelsen har valgt at prioritere meget højt. 
Desværre har det samtidig vist sig at være en meget svær opgave.  
Derfor har det indtil nu været nødvendigt at holde 2 ekstraordinære møder, hvoraf det første 
var en drøftelse om den nyudnævnte koordinator for westernområdet, Allan Olsens skriftlige 
men også mundtlige udsagn omkring sine tanker og holdninger til hans fremtidige virke. 
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Det var udsagn, som af den øvrige Hovedbestyrelse blev betragtet som værende det stik 
modsatte af ønsket om af få bilagt de nuværende samarbejdsmæssige problemer. 
Det blev derfor besluttet at nedlægge den nyligt oprettede funktion som westernkoordinator 
og kontaktperson til landets westernskytter, da der ikke var nogen tillid til, at Allan Olsen vil 
være i stand til at administrere denne opgave som forventet. 
 
Til bestyrelsesmøde d. 19.06.17 var det endvidere besluttet at invitere bestyrelsens suppleant 
Søren E. Poulsen, der gennem mere end 10 år har været Hovedforbundets repræsentant og 
koordinator på westernområdet. Formålet hermed var, via en direkte dialog mellem Søren E. 
Poulsen og Allan Olsen, at få renset luften og derefter få etableret nogle holdbare aftaler om 
et fremtidigt samarbejde. 

 
Efter en længere drøftelse blev det besluttet: 
 

 at nedlægge posten som westernkoordinator, således at Allan Olsen ikke længere skal 
varetage denne post.  
Det blev i stedet besluttet, at Allan Olsen og Søren E. Poulsen skal samarbejde som 2 
ligeværdige personer med respekt for hinandens holdninger og meninger. 

 

 at både Allan Olsen og Søren E. Poulsen deltager i det Europæiske Bord´s møder og der 
søger en fælles konsensus, inden væsentlige punkter behandles. 

 

 at Allan Olsen ikke skal være formand for Sportsudvalget. Denne funktion varetages i 
fremtiden af Tony Redmond.  

  

 at Søren E. Poulsen og Allan Olsen begge skal være Black Pin instruktører i Danmark og at 
de på lige fod skal varetage instruktøropgaverne og kontinuerligt samarbejde herom. 

 

 at alle udadvendte aktiviteter/ henvendelser skal være afstemt med Hovedbestyrelsen og 
suppleant 
 

 at suppleant Søren E. Poulsen deltager i Hovedbestyrelsesmøderne, indtil der er kommet 
ro og bedre samarbejde på westernområdet 

   

 
4. Økonomistatus. 

Stabil. Intet at tilføje. 

 

5.   Eventuelt.  
a) Tony Redmond oplyser om, at skydebanen i Ulfborg for nuværende ikke er velegnet til 

fremtidigt DM og NM pga. udfordringer på baneanlæggets højde/bredde vedrørende 

placering af skiver ovenover hinanden og heller ikke rummer plads til at sætte skiverne 

ved siden af hinanden.  
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Derfor foreslår Tony Redmond, at der i forbindelse med den nært forestående 

ombygning af banen i Aalborg kan laves en forespørgsel til Skydebaneforeningen 

under DGI mhp. at tilgodese fremtidige mesterskaber ved at inkludere muligheden for 

godkendte skiveplaceringer ovenover/ved siden af hinanden.  

Dette tages op som punkt på næstkommende møde.  

 

b) Bestyrelsen drøfter en mere opdateret stævnekalender på hjemmesiden: sortkrudt.dk 

og mulighederne for at få foreningerne til at bruge siden mere aktivt.  

Dette tages op som punkt på næstkommende møde.  

 

c) Tony Redmond informerer om, at han allerede nu er i gang med planlægning af dato 

for næstkommende repræsentantskabsmøde samt bookning af lokaler. 

Dette tages op som punkt på næstkommende møde.  

 

d) Allan Olsen medbringer visioner og forslag mhp. westernskydning/CAS i Danmark 

under DSS.  

Dette tages op som punkt på næstkommende møde.  

 

6. Næste møde. 
Tirsdag, den 1. august 2017, kl. 11.00 på Blommenslyst Kro.  

 

 


