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Referat fra bestyrelsesmøde for Danske Sortkrudtskytter d.11. april, 2021 kl. 10.30
Til stede: Jan Chopart, Kurt Kjær,Tony Redmond, Søren E.Poulsen, Søren Bull
1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt
2. Siden sidste
Der var en diskussion om forbundets fremtiden i lys af DskyU’s planer om omstruktuering. Bestyrelsen
ønsker stadig at bevare forbundet.
3. DskyU repræsentantskabsmøde
Der er kommet forslag om at find en anden dirigent at stille op, bestyrelsen arbejder på sagen.
4. Vores repræsentantskabsmøde
*Bestyrelsen har spurgte Claus Johannesen om han vil stille op som dirigent – det vil han gerne.
*Indkomne forslag skulle have været os i hænderne d.7.marts, fristen forlænges til 14 dage før mødet pga
Covid situationen.
*Efter drøftelse blev der besluttet at DskyU skal ikke inviteres til vores møde da det er vigtigt at deltagerne
kan tale frit.
* Jan Chopart, Søren Poulsen og Søren Bull er alle villig til genvalg.
Lovudvalg - Søren P er ikke villig til genvalg.
Suppleant og begge revisorer er villig til genvalg.
* Der besluttes senest 1.maj om mødet kan afholdes d.29/5 iht Covid restriktionerne.
5. Tilbud om overnatning d.29/5
*Der var inhentet tilbud om overnatning efter vores repræsentantskabsmøde d.29/5 da man skulle videre til
DskyU’s repræsentantskabsmøde d.30/5. Det er ikke længere aktuelt da DskyU har udsæt deres møde.
Kurt foreslog at bestyrelsen efter d.29/5 skulle hold et møde med overnatning så man bedre kunne lære
hinanden at kende. Det syntes de andre var en god idé.
6. Forsamlingsforbud/ Kursussituation
*Genladningskurser skal planlægges lige så snart forsamlingsantallet kommer op på 10
– dvs.9 deltagere + instruktøren ( normalt minimum 10 deltagere).

* Michael Riis har fremlagte ønske om stor stigning i instruktør honorar, samt at der skal købes 4-5 sæt
genladnings grej som skal sendes rundt til hvert kursus. Bestyrelsen besluttet at de kan ikke imødekommer
hans ønsker.
7. Krudtslam- forslag om nedlæggelse
* Det er efterhånden utrolig svært at skaffe indhold til bladet og bestyrelsen vil derfor foreslår
repræsentantskabet at Krudtslam nedlægges.
* Forslag – bestyrelsen laver nyhedsbrev som sendes per e-mail til formænderne som kan videresend det til
medlemmerne.
8. Hjemmesiden
Der er indhentet tilbud for opretning af nye hjemmeside, lavet i Wordpress som vil være meget nemmere for
webmasteren at vedligeholde. Hvis vi selv kopier og klistrer indholdet under de forskellige bjælker kan det
gøres for ca.5000 kr.
Bestyrelsen mener at det er en god idé, en mere brugervenlige side vil også være til gavn hvis bladet
nedlægges.
9. Foreningens vedtægter
*Der er ikke kommet mange vedtægter i nu da de fleste foreninger har ikke haft mulighed for afholdelse af
generalforsamling.
*Kurt gjort opmærksom på et par punkter der skal revideres – besluttet at vi venter til efter situationen med
DskyU er afgjørt.
10. Økonomi
* Ønske om indkøb af PC til bestyrelsesmedlemmer – flertallet mener ikke det er nødvendig da det er
dækket af telefon pengene.
* Ønske om udbetaling af telefon pengene forude – nedstemt af flertallet.
11. Bestyrelsesopgaver og fordeling af ansvarsområder
*Udsættes til efter repræsentantskabsmødet.
12. Træning til DM/EM/NM i sortkrudtsskydning
Det er stort set umuligt at opnår til DM. EM er aflyst og datoen for NM er ikke fastlagte i nu og vi afventer
stadig lempelsen af forsamlings restriktioner.

