Referat af Årsmøde i DSF d. 24/2 2018
Mødet afholdes i SAS klubben
Ved diget 25, 2770 Kastrup
Dirigent: Finn Johansen
Referent: Katja Kofoed

1.

Valg af dirigent

Finn Johansen foreslås af bestyrelsen og vælges til dirigent

2.

Formanden aflægger beretning

Årsberetning for 2017 ved formand Tim Andersen.
Året har været præget af markant fremgang over hele linjen. Gennem en stor indsats fra mange kanter,
er der afviklet en lang række aktiviteter, både licenskurser, RO kurser samt bane- og IPSC stævner.
I løbet af året er både Terrænmæssig Hurtigskydnng og Precision Rifle Shooting startet på med
succes. Internationalt er vi godt med. 23 Presidents Medals, de fleste høstet i udlandet, og mange
medaljer til IPSC og Steel Challenge matcher, bl. a. VM og EM’er. Formanden ønsker alle
medaljetagere tillykke.
Der er også udfordringer. Selvom Danmark fik tilkendt EM i IPSC Rifle 2018 måtte vi afgive det til
Sverige. Formanden kritiserer de danske IPSC riffelskytters forhold, men ser en mulighed for, at EU’s
våbendirektiv kan betyde, at de danske sportsskytter kan få dispensation til at dyrke deres idræt. I
forholdet til Dansk Skytte Union har der også været udfordringer, men alle parter er nu enige om at
se fremad.
Formanden takker alle de aktive hjælpere, dommere, bestyrelsen, udvalg, NROI samt vores
sponsorer.
Formandens beretning godkendes uden videre spørgsmål.

3.

Udvalgsformændene aflægger beretning, herunder NROI

Orden v. Mads Peter Bach
Endnu et år, hvor der ikke har været behov for at ordensudvalget har foretaget sig noget.

Udtagelses v. Henrik F
Haft en opgave sidste periode: World Shoot i Frankrig. Mange ville deltage, flere end der var pladser
til. Op til stævnet kom der nye, strammere regler, som der blev taget godt imod. Lodtrækning mellem
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alle dem, der opfylder kravene til at deltage, hvilket betyder, at alle har lige chancer for at komme
med. Holdudtagning til EM næste år. Til dem der har lyst, kan vi stadig nå at få flere med.

Teknisk v. Knud Erik Poulsen
Der har ikke været det store. Løbende assistance til foreninger rundt omkring.

Ungdom v. Robert Larsen
Robert Larsen er ikke tilstede ved mødet, hvorfor der ikke aflægges beretning.

PR og IT v. Jan Rajchman (Tim)
Der er sket en del. Der er nedsat en arbejdsgruppe. Projektplan for ny hjemmeside, databaser til
baneskydning. Fremlægges for bestyrelsen i løbet af 14 dages tid. Der kommer til at ske en del.

IPSC v. Claus Henneberg
I år blev der blev der afholdt to verdensmesterskaber.
Verdensmesterskaberne for IPSC riffel, som blev afholdt i Rusland. Danmark deltog med to skytter
– flot deltagelse. Verdensmesterskaberne for handgun i Frankrig, hvor der også blev valgt en ny
præsident for IPSC. Formanden deltog under alle 18 dage, ved blandt andet at yde støtte og bistand
til de 18 deltagende danske skytter.
Skytternes resultater:
Gert Erling Hansen (Bossman) vandt bronze i Classic supersenior – den første medalje nogensinde
til Danmark under et Worldshoot. Derudover: tre skytter, som også var tæt på medaljesejr – Lars
Hagemann Production senior) blev nr 5, Sissal Skaale (standard lady) blev nr 5 og Henrik F. Nielsen
Revolver overall) blev nr 7.
Danmark havde i år to flotte og velbesøgte Level 3 stævner, formanden takker arrangører og alle
andre, for deres engagement. De danske IPSC skytter øvrige aktiviteter tæller i år: 175 aktive skytter,
7 teams og 11 forskellige lande.
Formanden fik også indblik i de politiske dele af IPSC. Der er taget initiativ til et styrket nordisk
samarbejde, for at skabe mere overskuelighed over de nordiske mesterskaber i fremtiden – der bliver
snart oprettet en hjemmeside.
Formanden takker alle de, der har hjulpet ham i hans første år som formand.

Spørgsmål om mistillid til RD Claus Henneberg
Selcuk: Mistillid til nuværende Regional Director, da mener han er blevet uretfærdigt behandlet til
World Shoot. Hans IPSC-licens blev frataget på baggrund af falske beskyldninger fra den tyrkiske
RD. Episoden endte med, at han fik sin licens tilbage. Mener ikke, han er blevet bakket op af RDDanmark og er af den opfattelse, at episoden ødelagde hans stævne.
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Svar fra Claus: Mener ikke, at han har frataget licensen på noget tidspunkt, men har informeret Selcuk
om, at han muligvis vil blive frataget licensen. Claus mener at have forsøgt at få en forklaring fra
Selcuk og arrangerede på daværende tidspunkt møder for at få opklaret anklagerne.
Selcuk: Er ikke enig i Claus opfattelse af episoden.
DSF’s ordensudvalg: En RD kan ikke fratage en skytte en licens uden videre. Der opfordres desuden
til, at klager indgives til ordensudvalget.
Det fremføres af medlemmer af bestyrelsen, at RD’en kunne have oplyst skytten om
klagemulighederne.
Det forslås, at posten som RD sættes på valg, således at man undgår en mistillidsafstemning.
Der er ikke tilslutning til forslaget blandt forsamlingen, hvorfor der foretages en mistillidsafstemning,
hvor alle tilstedeværende voksne medlemmer har stemmeret.
Resultatet:
Der er 31 stemmer for mistillid til formanden. Der er 18 stemmer for fortsat tillid til formanden. Der
er 4 blanke stemmer. Derfor skal posten på valg.

Dynamisk v. Knud Erik Poulsen
Ikke det store. Udbygningen af banerne på Kalvebod, som har kørt stille og roligt.
Spørgsmål: snak om 600-meter banen – hvordan ser det ud?
Svar: I opstartsfasen. Man vil prøve at forlænge 300-meter banen. Både tekniske, miljømæssige,
økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter, der skal tages højde for.

Statisk v. Finn Johansen
Kort fortalt: Dansk Skytteunions bestyrelse har besluttet at trække DSF-sektionen ud af
pistolsektionen, og det må vi rette os efter. Derfor kommer der en særskilt DSF-sektion.

Disciplin og programudvikling v. Knud Erik Poulsen
Ikke været nogen programudvikling. Optimering af banerne på Kalvebod er det, der har været
arbejdet med. Der har heller ikke været nogen henvendelser

NROI v. Henrik Lerfeldt
Der er nu 101 RO’ere på listen – så det går langsomt fremad. 27 matcher i 2017 mod 16 matcher i
2016. Der er opnået hele fire a-plus bane godkendelser i 2017.
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4.

Kasserer fremlægger det reviderede regnskab

Kasserer regnskab v. Henrik Lerfeldt
Alle tilstedeværende har fået uddelt et regnskab, som gennemgås på mødet. Alt i alt: 151.000 kr. i
overskud, mod et minus på 7000 kr. sidste år. Indtægter: er steget med 100.000 kr. Vi har fået 102
licenshavere til at betale i 2017. World shoot 2017: Kostede 128.000 kr. Forbundet betaler
medlemsdeltagelsen, som var 65.000 kr.
Årsregnskabet er vedhæftet referatet.
Regnskabet godkendes umiddelbart på mødet, men der mangler en revisorpåtegning.

5.

Behandling af indkomne forslag

Fire forslag:
1: Nye vedtægter – vedtægterne har været relativt uændrede i mange år. Der skal laves vedtægter,
som kan overholdes og giver transparens. Det er især valgsystemet som skal revideres: Foreningerne
skal have direkte adgang til at stemme til årsmøderne.
De nye vedtægter har været på nettet i 14 dage. Der er ingen synspunkter og kommentarer til forslaget,
forud for at det bringes til afstemning. Ingen stemmer imod forslaget. Vedtægterne vedtages.
2: Forslaget vedrørende sektionen, hvilket sendes til afstemning ved et separat sektionsmøde
3: Forslag til udtagelsesudvalget, hvilket er inkorporeret i de nye vedtægter og er dermed vedtaget.
4: Det fremføres, at det er unødvendigt med en række formænd i IPSC-udvalget, fordi der ikke reelt
er noget arbejde i deres poster. Det foreslås derfor, at man kun har en formand og næstformand i
IPSC-udvalget.
Bestyrelsen har diskuteret og har ikke stemt for det, da de mener den nuværende udformning er mest
relevant, også i fremtiden. Forslaget sættes til afstemning. Alle stemmer imod, foruden: 1 stemme
for, 5 undlader at stemme. Forslaget er ikke vedtaget.

6.

Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyrer m.v.

Bestyrelsen foreslår: Såfremt vi ingen støtte får i spillemidler (har de to foregående år været 100.000
kr. om året), bliver vi nødt til at hæve kontingentet fra 2019. Udgangspunktet er at det hæves med 50
kr. eller 75 kr. Hvis vi fortsat får støtten, er kontingentet uændret.
Der stilles spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt, at det er licens-skytterne, der betaler, fremfor fx
medlemsforeninger. Der gives det svar, at det i høj grad er licenshaverne, der får glæde af midlerne
på 100.000 kr., der bruges på at styrke eliten i form af stævner etc.
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Det foreslås, at udgiften fordeles på alle medlemmer på den måde, at betalingen lægges ud i klubberne
på det personlige medlemskab.
Det forslås desuden, at man hæver kontingentet med 100 kr. og i den forbindelse også gør mere ud
af at få flere medlemmer og skabe nye initiativer.
Der stemmes om en stigning på op til 100 kr., såfremt der ikke modtages støtte på 100.000 kr. fra
Lotto-midlerne. Alle stemmer for, foruden: 1 stemmer imod, 4 undlader at stemme. Forslaget
vedtages.
Der kan formentligt i forsommeren gives besked om, hvorvidt kontingent-stigningen bliver aktuel.

7.

Valg af bestyrelse

Formanden samt et bestyrelsesmedlem, henholdsvis Tim Andersen og Henrik Lemming er ikke på
valg i lige år.
Kasserer, næstformand samt et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år:
Henrik Lerfeldt genopstiller og vælges til kasserer.
Claus N. Madsen genopstiller og vælges til næstformand.
Bo Stampe Madsen genopstiller og vælges til bestyrelsesmedlem.

8.

Valg af suppleant til bestyrelsen

Mads Peter Bach genopstiller og vælges som suppleant til bestyrelsen.

9.

Valg til udvalg

Ordensudvalget – er på valg i ulige år.
Udtagelsesudvalget
Formand: Henrik F. Nielsen – genopstiller for to år og er valgt som formand.
Pistol Vest: Ole Mortensen - opstiller for to år og er valgt.
Pistol Øst: Lars Hagemann – genopstiller for to år og er valgt.
Shotgun: Bo Stampe – genopstiller for et år og er valgt.
Riffel: Mark Weisinger er valgt for et år.

Ungdomsudvalget
Formand: Robert Larsen - genopstiller for to år og er valgt.
Medlem: Finn Johansen – genopstiller for to år og er valgt.
Medlem: Michael Low – genopstiller for to år og er valgt.
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IT & PR – er på valg i ulige år
IPSC
Som følge af mistillidsvotum mod den nuværende formand for IPSC-udvalget, er denne post også på
valg. Valg til formandsposten for IPSC. Følgende kandidater opstiller for en et-årig periode.
Claus Henneberg
Tim Andersen
Der foretages en skriftlig afstemning
4 blanke. 13 stemmer til Claus. 33 stemmer til Tim.
Tim er valgt som formand for IPSC-udvalget.

10.

Valg af revisor samt revisorsuppleant

Helle Nielsen genopstiller og vælges som revisor.
Revisor-suppleant: Dennis Martlev

11.

Eventuelt

1.
Det forsøges at skabes en DSF-forening i Himmerland i Jylland. Det foreslås, at der tages
kontakt til formanden for DSF-Jylland. Det oplyses desuden, at der er et eksisterende skydeanlæg i
Aalborg.
2.
Unionsformanden til forsamlingen: Takker for at være indbudt. Synes det har været
spændende at overvære mødet. Opfordrer til at man inden for både Unionen og foreninger er gode
ved hinanden og arbejder for skytternes interesser. Der gives især udtryk for, at der arbejdes for
rettighederne til halvautomat for sportsskytter.
Der spørges til, hvorfor EU-direktiver på våbenområdet (halvautomat) ikke indføres i dansk
lovgivning. Det påpeges, at halvautomat er en internationalt anerkendt skydedisciplin, og der gives
udtryk for at det er frustrerende ikke at kunne skyde med halvautomatiske rifler i sportsligt regi.
Unionsformanden svarer, at det er en udfordring at få det gennem embedsmænd og til
justitsministeren og oplyser, at det også handler om politik. Det nye EU-direktiv er med i de næste
drøftelser i politisk sammenhæng.
Også formanden for DSF-sektionen, Finn Johansen, giver udtryk for, at der arbejdes på sagen. Det
tages desuden til efterretning, at sektionen skal arbejde for at foreningens ønske om halvautomat
videregives til Unionen.
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Der opfordres også til, at Unionen i højere grad informerer politikerne om klubbernes foretagende,
så de får et godt billede og indtryk af sportsskydning. Der forslås en invitation til konkrete stævner i
Malmø i både foråret og sensommeren.
Medlemmer af foreningen oplyser om tidligere justitsminister Søren Pinds besvarelse fra en
forespørgsel på retsudvalget, som drejede sig om forskellen på jægere og sportsskytters ret til at kunne
skyde halvautomatisk riffel. Der fremføres det synspunkt, at det ikke er politisk modstand, men PET,
der blokerer ift. at udbrede halvautomatiske våben for sportsskytter.
Formanden siger tak for et godt møde.
Referat godkendt 5. marts 2018
Finn Johansen, Dirigent.
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