Nyt fra DFF Formanden
Jeg læste med stor forundring i DSkyU skyttebladet i april udgaven under
formandens klumme, hvor han henviste til at DFF ikke ville samarbejde og at DFF
ikke var kommet med en løsning. Det er dog flot når den formanden for DSkyU har
modtaget nendestående mail den 7. januar:
”Til formanden for Dansk Skytte Union.
Godt nytår
Hej John jeg har set dit indlæg på facebook og du har ret der skal 2 til for at det heder sammenarbejde så
jeg vil lige høre hvad Unionen forstår ved samarbejde. Betyder det at unionen afholder
Udtagelsesskydninger og DFF afholder evt. OBS skydninger og at evt. sportschefen så kan gøre brug af de
skydninger som vedkommen syntes fornuftigt.
Eller at DFF afholder alle skydningerne selvfølgelig i sammenarbejde med evt. sportschef. Eller anden
kontaktperson.
Og at der er et vist sammenarbejde med DFF sektionsleder og sportschefen om evt. hjælp til Talenterne der
er på vej.(Selvfølgelig begge veje)
Selvfølgelig skal de skytter som deltager i udtagelsesskydningerne være medlem af unionen da det jo kun er
dem der på nuværende kan sende skytter til udlandet.
Hvis det ikke er i den retning Unionen vil sammenarbejde vil jeg gerne høre hvor i kan se at vi kan
sammenarbejde.
Håber at høre fra dig
Formanden for DFF
Jens Holt”

I første omgang ville han ikke svare og henviste til at det ville de tage op på et
møde. Den 20 marts modtog jeg dette brev fra John.
”Samarbejde med Dansk Skytte Union.
Tak for din henvendelse af 7. januar 2015.
Unionsstyrelsen har på det seneste unionsstyrelsesmøde behandlet jeres henvendelse om et samarbejde.
Henset til den verserende sag omkring jeres udestående til Dansk Skytte Union, finder unionsstyrelsen ikke
anledning til for nærværende at indgå et samarbejde.
Vi ser frem til sagens afslutning og tager herefter en vurdering af, hvordan et eventuelt samarbejde skal
fungere.
Med venlig hilsen
John Hansen. Tommy Sørensen
Formand Forretningsfører
Cc: FORD”

Så det er da utroligt at han kan blive ved med at omgås sandheden så lemfældigt.
Endvidere henviser han til at DFF ville fjerne en skydning fra en jysk klub fordi de havde
en skydning for DSkyU og ja det er der da lidt sandt i da Vamdrup jo på rep. mødet i
DFF i 2014 havde bedt om at afholde DM for hold i Nordisk trap og fået dette. De har
bestemt at det skulle foregå den 12. juli 2015. Senere har de taget DIF DM for hold i
nordisk trap for DSkyU den 12. juli, hvorpå jeg kontaktede Søren Outrup for at høre lidt
nærmere om dette. Han mente det kunne foregå på hver sin bane ved siden af
hinanden. Jeg kontaktede Michael Pedersen, som jo forlod DFF til fordel for DSkyU, om
vi ikke kunne holde det sammen da jeg ikke anså det for særlig fornuftigt at holde det
samtidigt på hver sin bane i den samme klub. Michael afviste at det kunne lade sig gøre
og så er det rigtigt at jeg fortalte Søren Outrup at vi så måske ville finde en anden dato
og bane at afholde DM på. Dette syntes jeg er til skytternes fordel.

Sidste nyt angående beløbet som DSkyU mener de har til gode ved DFF.
DFF`s advokat modtog den 21. april et brev fra advokat Morten Schwartz Nielsen.
Det ser lidt mærkeligt ud men det er fordi det er et indscannet dokument.
”Deres 304-24617-0-BLH Dansk Skytte Union Dansk Flugtskydnings Forbund
Som advokat for Dansk Skytte Union retter jeg henvendelse til Dem i anledning af et udestående, som Deres klient Dansk
Flugtskydnings Forbund har overfor min klient.
Som det er Dem bekendt blev der på repræsentantskabsmødet den 23. marts 2014 vedtaget et forslag
omkring indbetaling til Dansk Skytte Union. Deres klients indbetaling er blevet op-krævet ved faktura af 1.
maj 2014 med et beløb stort kr. 262.560. Min klients tilgodehavende kan opgøres på følgende måde:
Hovedstol
kr. 292.560,00
Renter (procesrente) fra forfald til d.d.
kr. 21.257,73
Rykkergebyr(er)
kr. 200,00
Inkassogebyr
kr. 100,00
Fremmedinkasso
kr. 6.875,00
I alt (foruden yderligere renter)
kr. 320.992.73
-

-

For så vidt angår lovligheden af det afholdte repræsentantskab fremgår det af referatet fra selve mødet, at dirigenten har fundet,
at der er lovlig indkaldt til repræsentantskabsmødet og at dette var beslutningsdygtigt. Deres klient gav også møde ved dette og
deltog aktivt p mødet.
Kompetencen til at vurdere om et ændringsforslag er tilladeligt, ligger hos dirigenten, der fandt, at forslaget kunne bringes til
afstemning på repræsentantskabsmødet, ligesom denne i øvrigt ikke fandt, at der skulle være forhold, som skulle medføre at
afstemning ikke kunne gennemføres. Dirigenten er i øvrigt også advokat, og må derfor formodes at have kendskab til reglerne
for en dirigents varetagelse af sit hverv og ændring af forslag.
Deres klient har tillige deltaget i afstemningen og har efter repræsentantskabsmødets afhol-delse ikke gjort indsigelse mod
beslutningen førend Deres skrivelse af 25. august 2014, som må anses for at være for sent i medfør af foreningsretlige
principper. Denne ligger i øvrigt lang tid efter den fremsendte opkrævning og længere tid efter selve vedtagelsen af forslaget.
Efter min opfattelse er indsigelser mod forslaget bortfaldet, som følge af den her udviste passivitet.

OWTITØM
Min klients krav tages hermed formelt til inkasso, idet jeg samtidig hermed har redegjort for, hvorfor indsigelserne m anses for at
være uden berettigelse. Betaling af ovennævnte beløb skal ske senest 10 dage fra dato, idet det ellers må forventes at der,
såfremt betaling udebli-ver, vil blive retslig forfølgelse af kravet, med yderligere omkostninger til følge.
Såfremt Deres klient ikke har mulighed for at betale ovennævnte beløb på én gang, beder jeg om et forslag til afvikling.
Med venlig hilsen
Morten Schwartz Nielsen”

Så også her mangler der en vis sandhed da der på talerstolen til det rep. møde blev
gjort indsigelser angående det vedtagende, temmelig ændrede
ÆNDRINGSFORSLAG. Det er måske også en lidt vag udtagelse om at Advokaten
formodes at vide noget 
Som vedtaget på vores ekstra ordinære repræsentantskabsmøde i DFF imødeser vi
en retssag om dette.
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