Referat
Dansk Flugtskydnings Forbund
Repræsentantskabsmøde 2016
Dato 20 marts KL 13.00 i Dalum
Valg af dirigent og referent
Dirigent Vagn Gad
Referent Musse
Valg af stemmetællere
Klaus Mikkelsen
Flemming Bakkegaard
Forbundsstyrelsens beretninger
Jens Holt fremlagde bestyrelsens beretninger
47 stemmeberettigede – repræsentere 7580 medlemmer og 23 foreninger.
Vi mangler medlemsantal på foreningerne og dem bedes i indberette på hjemmesiden eller til
kasserer Arne Larsen
Medlemstallet manglede også i DSKUY og derfor blev det opfattet som snyd da stemmerne skulle
uddeles til både sektions med i flugt og til repræsentantskabsmødet i DSKUY.
Retssagen er berammet til første møde d.7.april imellem dommer og advokater
Våbenpåtegninger skal ske igennem politiet, da DFF ikke er en del af samarbejdet med SKV – alle
blanketter kan findes på politi.dk
Jens Holt og Musse har deltaget i et samarbejdsmøde med Danmarks Jægerforbund ang. regler
for jagt, sporting og trap. Det var et godt møde og vi regner i fremtiden med meget mere
samarbejde også ang. uddannelser.
OL-trap og Skeet har delvist været uden sektionsledere og hvis der ikke vælges nogen i dag, så
kører videre Per Knudsen med LM og DM i disse discipliner, dog vil de være på lavt blus, det
samme gælder for DFF-trap.
Running Tagrget – ligger imellem DSKYU og DFF, men kører videre som altid.
Vagn Gad – Vi ikke ønsker at får gyldighedsperiode på IN- uddannelserne.
Musse – det kommer ikke til at ske med de folk der på nuværende har IN-kort, men det kan ske
at Naturstyrelsen vil indfører der i fremtiden.
Kuno – Jeg ved at der ikke modtaget nogen opfordring til et mæglingsmøde mellem DSKYU og
DFF. Dette er jeg informeret af igennem formanden for DSKYU. Jens Holt – Som sagt tidligere, så

har vi bedt vores advokat om at meddele DSKYU dette. Jeg ved ikke hvad du er sendt i byen med
Kuno, men der er tidligere taget kontakt til både DSKYU og DIF i forhold til et mæglingsmøde,
men der er endnu ikke kommet svar tilbage.
Rene Fromsgård – Hvilken paragraf bruger vi fremad rettet for afstemninger –paragraf eller 4
eller 5? Musse og Vagn Gad det blev vedtaget af bruge paragraf 4 – og det blev vedtaget med et
flertal d.20.feb. 2016 på ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Thomas Hansen – Ja – det blev vedtaget d.20.feb. men ikke enstemmigt, men med flertal.
Rene Fromsgård – Det kan ikke være rigtigt at man følger paragraf 4. – Vagn Gad – vi besluttet på
sidste møde under vedtægtsændringerne at bruge den paragraf og det står jeg fast ved som
dirigent.
Kuno – Der er enighed om at der var debat om paragrafferne og det kan ikke være rigtig at der i
dag ikke ligger et ændringsforslag til mødet i dag.
Finn Hahn – Er vi solidariske i forhold til DFF – lægger vi baner til DSKYU eller DFF? Dem der
kommer på talerstolen her er kun uden på mundhuggeri – ikke fremgang.
Vagn Gad – de vedtægter der blev besluttet d.20 feb – er dem der glæder i dag.
Jens holdt – Er i med på vores ide til en turneringsskydning på landsplan og vi vil gerne bede jer
klubber om en tilkendegivelse på, om I har lyst til at starte dette op på landsplan.
Buller – det lyder som en god ide og hvis vi kan blive enig om regler osv. så er vi med.
Vagn Gad – Vi foreninger står i et dilemma i forhold til DFF og DSKUY, begge kan komme til at
bruge banerne i Lund. Vi gør hvad vi kan for at alle kan komme til at skyde. Det ville være
ønskeligt, hvis DIF gik ind og kunne være mæglings mand imellem DFF og DSKYU.
Beretningen er godkendt.
Forelæggelse af det reviderede regnskab – Arne Larsen
Der har været en fejl fra det udleveret papir i årets resultat fra 6409,90 til i stedet kr. 4.394,90
Sektionernes regnskaber skal fremover lægges på hjemmesiden
Regnskabet blev godkendt
Fastlæggelse af kontingent og forsikringsopkrævning:
Bestyrelsen ønsker uændret kontingent, men ønsker opbakning til at afskrive forsikringen, da det
reelt kun er 3 klubber der klubber der ikke er dobbeltforsikret.
Prisoverrækkelse:

Gyldenen Ungdoms due: Jonas Prip Christensen - KFK
Gyldenen Due Senior – Ove Bjerrgaard - Holstebro
Bent Winthers vandrepokal – Christian Gammelvind - KFK
Indkomne forslag
Bestyrelsen stiller forslag om nedlæggelse af forsikringen – AIG.
Forslaget stilles til vedtagelse med den påtegning at der fremskaffes en garanti på at
foreningerne er dækket af evt. Jægerforbundet forsikring.
Forslaget blev vedtaget med 33 for og 15 imod (47 stemmeberettige)
Valg – de markeret med sort er valgt på ny:
a. Formand
b. Kasserer
c. OL-trap
d. Skeet
e. Sporting
f. Running Target
g. Jagtskydning
h. Nordisk Trap
i. Uddannelsen
j. Sekretær
k. Styrelsessuppleanter

Lige år
Ulige år
Ulige år
Ulige år
Ulige år
Ulige år
Lige år
Lige år
Ulige år
Lige år
Hvert år

l. Revisor

Hvert år

m.Revisorsuppleant

Lige år

Jens Holt Jensen – genvalgt
Arne Larsen
Vakant
Per Knudsen
Steen Vasegaard
Søren Dam
Brian S. Larsen - genvalgt
Vakant
Marie Louise Achton-Lyng
Kim Grubbe - genvalgt
1. Johan Hansen
2. Vakant
Poul Erik Nielsen
Torben Petersen
Bent Winther (2016)

Placering af stævner 2017
Vagn – Nord. Jens Holt – Midt/Syd og Musse – Sjælland
Eventuelt.
Finn Hahn – ønsker man at blive medlem i DSKYU igen og har bestyrelsen tænkt tanken at det
slet ikke vil være givtigt for forbundet. – Jens H. Ja, det har vi, men vi lægger stadig op til
forhandling. For skytterne skyld – det er deres penge.
Thomas Hansen Hvad med at lade DJ og DFF gå ud på et og lade tillidsfolkene over gå i DJ´s?
Jens Holt – vi arbejder ikke for samme værdiger og det vil ikke blive relevant.

Thomas Hansen: Kan man indgå forlig – skal pengene betales eller hvordan ser fremtiden ud? Der
opfordres til at man indgår et mæglingsmøde møde med DSKYU, hvor evt. 3 uvildige parter
deltager og der efterfølgende skrives et referat som kan sendes ud til begge forbund.
Vagn takket af for et godt møde, med god ro og orden
Jens Holt – takkede bestyrelsen for et hårdt år, men et rigtigt stort pres på alle medlemmer.
Kom godt hjem.

