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Konklusionsreferat Hovedbestyrelsesmøde i DSS
Torsdag den 4. september 2014, kl. 1715
Hotels Scandic Odense
Deltagere:
 Søren, Kurt, Tony, Niels Erik, Per, Jens (referent)
1. Dagsorden: Godkendelse af dagsorden
Godkendt, tilføjet punkt angående opfølgning på repræsentantskabsmødet.
2. Sekretærens opgaver.
 Referat af Hovedbestyrelse og Repræsentantskabsmøde (med hjælpere til
referatet).
 Sende referat. til Webmaster, da referatet fremadrettet skal på hjemmesiden
efter godkendelse (referat udsendes efter max 7 dage, indsigelser inden 14
dage fra møde) .
 Opbevare bibliotek vedr. referater. Søren sender til Jens.
3. Meddelelser
 Westernskydning WB er jf. Dansk Skytte Unions Skydeudvalgs formand
Paul Sørensen godkendt i november 2013, men ikke meddelt DSS. Venter
på skriftlig bekræftelse. Deltagelse kræver Western Licens.
 Deltagelse i EM Western Italien. Succesrig ved Matthew Scott; Overall
placering blev nr. 7 og er dermed i verdensklasse. Hertil Sølvmedalje i
100m Long Range.
 Grundet Matthew flotte præstation er det vedtaget, at Sportsudvalget støtter
ham med 5.000 kr. til udstyr, uddannelse mv.
 Skydesportens Informationsdag 21. september, Søren finder deltagere.

4. Opfølgning på repræsentantskabsmødet.
 Kravet til Fænghætte- og projektilstøber tilladelse er p.t. kun til dem fra 20
år. Vedtægter ændres til, at kravet ikke gælder medlemmer under 20 år.
 Revision af Forbunds- og standartvedtægter for foreninger revideres.
Aktion: Jens (kommentarer er et punkt til næste møde).
 Reklame for Sortkrudtsskydning: 5 min. film. Stilles til rådighed for alle.
Niels Erik, Vilhelm Birn og Arthur Gaba udarbejder synopsis.
 Tony har modtaget tilbud på individuelle foreningsmedaljer. Fordeles til
Hovedbestyrelsen.
5. Økonomistatus
 Følger budgettet.
 Vedtaget at der skal laves særskilt regnskab for sportsudvalg
6. Sortkrudt sagen
 1.4 sagen afsluttet. Kontakt direkte til forhandlere. Aktion: Søren: Rette
hjemmeside.
7. Krudtslam
 I alt 28 sider, forventes omkring 1. okt.
 Søren skriver om køb/salg på web(kun private våben max 1 billede og kun
hvis der er plads).
 Der orienteres om mulighed for køb/salg på hjemmesiden
8. Hjemmesiden, herunder køb- og salgs rubrik
 ”Medlem til medlem” max. 140 bogstaver, ét billede max 300 KB
9. Genladningskurser.
 Der arbejdes på en forenkling af procedurer mellem Danske
Sortkrudtsskytter og Dansk Skytte Union
10. Forbundsskydning
 Forslaget om kikkert disciplin til Fri baglade riffel kan ikke nås til denne
gang, da beskrivelsen ikke er modtaget p.t.
 Forbundsskydning er fra 1.sep 2014 til 3. august 2015
 Der arbejdes på at skaffe sponsorer.
 Der annonceres i Krudtslam og på hjemside.
11.Eventuelt
 Vedtaget at næste møde er:
 Torsdag 27. nov. 2014 kl 17.00 på adr. Skibhusvej 385, 5000 Odense C
 Kurts nye e-mail er hvissinge.kk@outlook.dk. (stadig samme telefonnr.)

