Dansk Flugtskydnings Forbund
ekstraordinært repræsentantskabsmøde 23-11-2014
Sted: Dalum Landbrugsskole Odense.
Pkt. 1: Valg af dirigent. Bjørn Lund Hansen blev valgt.
Pkt. 2: Valg af stemmetællere. Kim Grube og Dan Albrechtsen blev valgt.
Pkt. 3: Optælling af tilmeldte foreninger. Der var 29 foreninger, og 72 stemmeberettigede.
Inden pkt. 4 får Formand Jens Holt ordet.
Jens beretter om, at han d. 16-11-2014 var til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DSkyU og at
DFF på dette møde blev ekskluderet fra DSkyU. Der er blevet sendt referat rundt til DFF foreninger
om dette møde.
Pkt. 4: Indkomne forslag.
Pkt. 4 a. DFF bestyrelse meddeler, at man allerede er blevet ekskluderet og trækker derfor forslaget
omkring udmeldelse af DSkyU.
Pkt. 4b. DFF har ændret vedtægterne, så disse er tidsvarende og at DSkyU tilhørsforhold er fjernet i
vedtægterne. Ebbe Hansen gennemgår de nye vedtægter for salen.
Dan Albrechtsen, mener at Dobbelt Trap mangler i vedtægterne, da dette er en olympisk disciplin.
Det bliver selvfølgelig tilføjet.
Det besluttes også, at opløsningsteksten i § 13 ændres til:
§ 13
I tilfælde af forbundets opløsning tilfalder forbundets formue en lukket konto, hvor midlerne
deponeres i 5 år, og som kan udbetales til en ny organisation med det formål at fremme
flugtskydning i Danmark. Såfremt udbetaling ikke er sket indenfor 5 år skal formue tilbagebetales til
medlemsforeningerne.
Med disse ændringer vedtages de nye vedtægter med stort flertal.
Pkt. 5: Mulig fremtidig struktur i DFF
Kuno Danielsen gennemgår det viste billede af mulig struktur af DFF:
Derefter livlig debat i salen. Det påpeges, at mulig stuktur plan blev lavet på et andet grundlag, og at
det derfor ikke er brugbart mere.
Kent Jensen forklarer at Team Sporting Syd, kun er en klub, for at skytter kan komme til at skyde i
udlandet. Klubben ikke vil afholde nogen skydninger.
Der var enighed fra salen om at klubber og DFF skal stå sammen. DFF vil kæmpe for rettighederne til
flugtskydning i DK samt stå for skydning med hagl på dansk jord.
DFF fik fuld opbakning fra salen, med stort bifald, til at gå videre med evt. retssag mod DSkyU
Jens Holt afslutter med endnu engang at sige, at det er nu klubber og DFF skal stå sammen. Dette
blev modtaget med stort bifald.

